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O SPOLEČNOSTI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) je součástí Generali CEE
Holdingu, jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která působí v 10 zemích
tohoto regionu – Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku,
na Slovensku, ve Slovinsku a Srbsku. Generali CEE Holding je součástí skupiny Generali, která působí již od
roku 1831 na poli pojišťovnictví, finančnictví a bankovnictví. Je jedním z největších evropských pojistitelů a
lídrem evropského trhu životního pojištění.
Společnost je významnou součástí skupiny Generali a nabízí komplexní produktovou nabídku a služby
individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti fondových produktů, tak v oblasti asset
managementu. Díky silnému analytickému zázemí tak můžeme poskytovat profesionální služby v oblasti
správy aktiv fyzickým osobám, municipalitám, nadacím a institucionálním investorům, mezi které patří
zejména pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy.
Generali Investments CEE poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a investičního
managementu. Na trhu působí od roku 1991 (dříve ČP INVEST) a dle aktuálních údajů Asociace pro kapitálový
trh ČR je největším asset managerem v ČR.

Základní nabídku individuálním investorům tvoří české podílové fondy Generali Investments CEE
vedené v CZK a irské podílové fondy Generali Invest CEE nabízené v CZK a EUR, které Společnost
obhospodařuje. Nabídku přímých investic do široké nabídky podílových fondů doplňuje nabídka produktů
pravidelného investování, investičních programů a produktů životního cyklu.
I přes značnou volatilitu na finančních trzích Společnost dosáhla skvělých výsledků ve správě fondů.
Nejúspěšnějšími fondy z hlediska dosaženého zhodnocení byly v roce 2016 akciové fondy: Generali Fond zlatý
(přes 22% p.a.) nebo Generali Fond ropy a energetiky a Generali Fond nových ekonomik (oba fondy přes 12%

p.a.). K výbornému výsledku se dopracoval i náš největší dluhopisový fond Generali Fond korporátních
dluhopisů (4,5 mld. Kč), který přinesl svým investorům roční zhodnocení 3,65%.
Čistý zisk Společnosti za rok 2016 ve výši 244 mio Kč byl tažen zejména Výnosy z poplatků a provizí ve
výši 705 mio Kč. Významnými nákladovými položkami jsou Náklady na poplatky a provize ve výši 168 mio Kč a
Správní náklady ve výši 225 mio Kč.

EKONOMICKÁ SITUACE A VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Rok 2016 byl ve znamení dalšího zpomalení růstu světové ekonomiky, když slabší meziroční růst
vykázaly vyspělé i rozvíjející se ekonomiky. Loňský rok byl ve znamení politických událostí, jimž dominovalo
referendum ve Spojeném království o odchodu z Evropské unie (brexit) a na podzim pak prezidentské volby
v USA. Politické nejistoty byly jedním z faktorů, jež přispěly ke zpomalení hospodářského růstu, přičemž
zpomalení bylo patrné především v ekonomice USA. Zde počátkem roku sehrály negativní roli také výkyvy v
počasí. Výsledek prezidentských voleb v USA ale přispěl k optimismu ohledně výhledu růstu americké
ekonomiky v souvislosti s rozpočtovými plány prezidenta Trumpa. Situace se zklidnila také v Evropě, kde se
ukázalo, že výsledek referenda o brexitu nebude mít bezprostředně žádné fatální následky. Závěr roku 2016
tak byl ve znamení růstu optimismu napříč v zásadě napříč globální ekonomikou. Politické faktory mohou mít
na ekonomiku a finanční trhy významný vliv i v letošním roce, ať již se jedná o volby v několika klíčových
zemích eurozóny, předčasné volby ve Spojeném království, spuštění vyjednávání o brexitu anebo o schopnost
nové administrativy v USA prosadit předvolební záměry.
Rok 2016 byl také ve znamení obratu na cenách ropy, které ukončily zhruba rok a půl trvající pokles a
vydaly se k pozvolnému růstu. Tento vývoj je velmi dobrou zprávou pro ropné producenty a exportéry, pro
něž představoval předchozí prudký pokles cen na velmi nízké úrovně problém. Pozvolný růst cen ropy je
zároveň snesitelný i pro dovozce této komodity (včetně středoevropského regionu) a souběžně pomáhá
zvýšit inflaci z velmi nízkých úrovní.
Vývoj inflace a trhu práce v USA, stejně jako výhled fiskální politiky nové administrativy, vedl v závěru
loňského roku ke zvýšení úroků Fedu a zpřísňování měnové politiky je v USA aktuálním tématem i pro letošní
rok. ECB naopak v průběhu roku 2016 dále snížila svou depozitní sazbu, na úroveň -0,40 %, a konstatovala, že
její program nákupů aktiv (APP) bude pokračovat přinejmenším do konce roku 2017. Výnos desetiletého
vládního dluhopisu v USA tak v průběhu loňského roku vzrostl z úrovně 2,27 na 2,44 %, zatímco v případě
desetiletého německého Bundu výnos klesl z úrovně 0,63 na 0,21 %. Celková výnosnost desetiletých vládních
dluhopisů za celý rok 2016 činila 4,0 % v případě Německa a 1,1 % v USA. Výnosy českého 10Y CZGB
dluhopisu loni klesl z 0,53 na 0,43 %, když v průběhu roku klesl až k úrovni 0,25 % pod vlivem situace na
globálních trzích a též v důsledku spekulativních přílivů investic do korunových dluhopisů v souvislosti
s kurzovým závazkem ČNB a s očekáváním budoucího posílení české měny. Nicméně, v závěru roku již výnosy
korunových vládních dluhopisů rostly s tím, jak trhy spekulovaly na blížící se konec kurzového závazku ČNB a
vliv měla i obecná tendence k růstu bezrizikových výnosů na globálních dluhopisových trzích v souvislosti
s výsledkem prezidentských voleb v USA.
Akciový trh v USA vykázal za celý rok 2016 výrazný nárůst: index S&P vydělal 12 %, zatímco evropské
akcie posílily pouze o 2,3 % (DJ Euro Stoxx 600). Velmi dobře si vedly akcie rozvíjejících se trhů (MSCI

Emerging Market: +11,3 %). Pozitivní byl loňský rok pro kreditní instrumenty jak v USA (+5,5 %), tak v Evropě
(+4,7 %).
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v roce 2016 souviselo s jejich rekordním čerpáním v roce 2015. Rok 2015 byl poslední rok, v němž bylo
možno čerpat prostředky alokované do programového období na roky 2007 až 2013. Ze stejného důvodu loni
zpomalil hospodářský růst i v dalších středoevropských ekonomikách (Maďarsko, Polsko), nicméně čerpání
prostředků a s ním spojený růst investičních výdajů by se mělo obnovit již během letošního roku. Hlavním
tahounem růstu české ekonomiky zůstává spotřeba domácností, podporovaná příznivým vývojem na trhu
práce. Tuzemská ekonomika profituje také z příznivého vývoje ve vnějším prostředí, v prvé řadě v ekonomice
eurozóny.
Uvedené pozitivní faktory, tedy růst spotřeby domácností a příznivý vývoj na hlavních exportních
trzích, budou tuzemskou ekonomiku ovlivňovat i letos. Výše zmíněné oživení investičních výdajů v souvislosti
s vyšším čerpáním prostředků z evropských fondů ale bude dle všeho jen postupné a růst HDP České
republiky tak může výrazněji zrychlit spíše až v závěru letošního roku. Za celý rok 2017 tak očekáváme růst
HDP v blízkosti 2 %, s akcelerací v následujících letech.
Růst cen komodit v čele s ropou a potravinami, a růst spotřeby domácností propojený s rostoucím
využitím kapacit v ekonomice, vedly ve druhé polovině k nárůstu inflace v české ekonomice. Průměrná inflace
za celý rok 2016 sice činila pouze 0,7 %, v závěru roku se ale již meziročně vyšplhala na 2 %, tedy na úroveň
inflačního cíle ČNB. K růstu spotřebitelských cen přispěly jak ceny komodit, tak jádrová inflace. Nárůst inflace
byl výraznější, než ve své prognóze očekávala ČNB, což na finančním trhu vedlo ke spekulacím na ukončení
kurzového závazku ČNB již v průběhu 2. čtvrtletí roku 2017 (centrální banka k tomu kroku skutečně
přistoupila již počátkem dubna 2017, kdy svůj kurzový závazek po téměř třech a půl letech ukončila a dovolila
tak koruně posílit pod úroveň 27 korun za euro). Měnově-politické úrokové sazby ČNB zároveň zůstávají beze
změny: repo sazba na úrovni 0,05 %. Pro vývoj měnové politiky v letošním roce bude důležitý nejen vývoj
samotné inflace, ale také vývoj kurzu koruny. Pokud by česká měna nedokázala vůči euru posílit, tak by se
pro ČNB v závěru letošního roku mohla stát relevantním tématem otázka zvýšení úrokových sazeb. Vyšší
pravděpodobnost nicméně přisuzujeme scénáři, v němž ČNB se zvyšováním svých úroků vyčká až do roku
2018. Předpokládáme, že se koruna vydá k pozvolnému posílení vůči euru, a že meziroční inflace se zklidní
s tím, jak postupně odezní proinflační vliv předchozího vývoje cen komodit a koncem roku 2017 pak odezní
statistický vliv některých administrativních faktorů, jež vedly k nárůstu cen v závěru roku 2016 (první vlna
zavádění elektronické evidence tržeb - EET).
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ROZVAHA
K 31. PROSINCI 2016
Aktiva:

Poznámka

Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami

3

V tom: splatné na požádání

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

43

31

199 077

205 556

199 077

205 556

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4

285 878

81 152

Dlouhodobý nehmotný majetek

5

12 569

5 592

Dlouhodobý hmotný majetek

5

5 884

2 091

Ostatní aktiva

6

87 307

30 724

Náklady a příjmy příštích období

7

45 193

44 341

635 951

369 487

94 801

81 701

227

1 041

10

31 024

10 149

9

91 000

91 000

570

27 958

0

27 388

570

570

Aktiva celkem
Pasiva:
Ostatní pasiva

8

Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy
Základní kapitál splacený
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
a)

povinné rezervní fondy a rizikové fondy

b)

ostatní fondy ze zisku

0

10 000

174 635

22 400

243 694

125 238

635 951

369 487

Poznámka

31. prosince 2016

31. prosince 2015

17

tis. Kč
295 702 139

tis. Kč
29 709 889

Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk / ztráta z předchozích období
Zisk za účetní období

9

Pasiva celkem

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
K 31. PROSINCI 2016
Podrozvahová pasiva
Hodnoty převzaté k obhospodařování
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016
Poznámka

Výnosy z úroků a podobné výnosy

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

261

235

11

705 427

480 074

Náklady na poplatky a provize

12

-168 101

-191 331

Zisk nebo ztráta z finančních operací

13

3 188

4 091

Ostatní provozní výnosy

1 101

4 913

Ostatní provozní náklady

14

-8 571

-4 346

Správní náklady

15

-224 967

-124 411

-162 513

-57 102

-125 147

-37 065

-30 963

-11 609

-62 454

-67 309

5

-6 108

-4 861

Odpisy, tvorba/použití rezerv a opravné položky k pohl.

-76

-549

Tvorba a použití ostatních rezerv

10

278

-5 499

302 432

158 316

-58 738

-33 078

243 694

125 238

Výnosy z poplatků a provizí

v tom:

a) náklady na zaměstnance
z toho:

aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění

b) ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

16
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016
Základní

Rezervní

Sociální

Kapitálové

Zisk/

kapitál

fond

fond

fondy

(ztráta)

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

91 000

27 388

364

10 000

114 289

243 041

Čistý zisk za účetní období

0

0

0

0

125 238

125 238

Čerpání sociálního fondu

0

0

-329

0

0

-329

Vratky do sociálního fondu

0

0

535

0

-461

74

Vyplacené dividendy

0

0

0

0

-91 428

-91 428

91 000

27 388

570

10 000

147 638

276 596

Čistý zisk za účetní období

0
0

10 400
0

0
0

52 000
0

387 854
243 694

450 254
243 694

Čerpání sociálního fondu

0

0

0

0

0

0

Vratky a příděly do sociálního fondu

0

0

0

0

0

0

Převod do nerozděleného zisku

0

-37 788

0

-62 000

99 788

0

Vyplacené dividendy

0

0

0

0

-460 645

-460 645

91 000

0

570

0

418 329

509 899

Zůstatek k 1. lednu 2015

Zůstatek k 31. prosinci 2015
Převod z Generali Investments
v rámci fúze

Zůstatek k 31. prosinci 2016
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016
2016

2015

tis. Kč

tis. Kč
neauditováno

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

205 587

Převod z Generali Investments v rámci fúze

460 492

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA
ZAČÁTKU OBDOBÍ CELKEM
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k
nabytému majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv
Zisk z prodeje stálých aktiv
Výnosy z podílových listů
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a
vyúčtované výnosové úroky
Další úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac.
kapitálu a mim. položkami

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu ostatních aktiv a nákladů a příjmů příštích
období
Změna stavu ostatních pasiv a výdajů a výnosů příštích
období
Změna stavu akcií, podílových listů a ostatních podílů
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a
mimořádnými položkami

Přijaté úroky a podobné výnosy
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za
minulá období
Čistý peněžní tok z provozní činnosti

290 314

666 079

290 314

302 433

158 316

-99

8 728

6 119

4 970

-924

6 048

-20

-1 685

-4 827

654

-261

-235

-186

-1 024

302 334

167 044

-237 835

-125 334

-33 795

-6 218

-4 141

-138 856

-199 899

19 740

64 499

41 710

261

235

-55 032

-26 055

9 728

15 890
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-16 252

-9 489

210

300

-16 042

-9 189

Vyplacené dividendy akcionářům

-460 645

-91 428

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-460 645

-91 428

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

-466 959

-84 727

199 120

205 587

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PEN. EKVIVALENTŮ NA
KONCIÚČETNÍHO OBDOBÍ
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále v této účetní závěrce
„Společnost“ nebo „GICEE") (od 26. 1. 2001 do 31. 12. 2015 působící pod názvem ČP
INVEST investiční společnost, a.s., do 26.1.2001 pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční
společnost České pojišťovny) byla založena dne 19. listopadu 1991.
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k fúzi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. se
společností Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121,
PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 5073 (dále též „Generali Investments“), která fúzí zanikla a její
jmění přešlo na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031. Nástupnická
společnost byla k výše uvedenému datu fúze zapsána do obchodního rejstříku pod
názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031, tyto údaje jsou aktuální i k datu
sestavení účetní závěrky.
Jediným akcionářem Společnosti je CZI Holdings N.V. se sídlem 1112XN Diemen,
Diemerhof 42, Nizozemské království (v rozhodném období se sídlem: 1112XN Diemen,
Diemerhof 32, Nizozemské království); Společnost je součástí konsolidačního celku
mateřské společnosti.
Společnost byla v účetním období členem pojišťovací skupiny Generali.
Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek (zveřejňované na
http://www.generali.com), ke které Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka
patří, sestavuje:
Assicurazioni Generali, se sídlem: Piazza Duca Degli Abruzzi, 2; 34132 Trieste, Itálie

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek (zveřejňované na
http://www.generalicee.com), ke které Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka
patří, sestavuje:
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Generali CEE Holding B. V. organizační složka, se sídlem: Na Pankráci 1658/121, P.O.Box
39; 140 21 Prague 4; Česká republika
Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou
národní bankou:
- obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy;
- provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů;
- obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě
volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management);
- provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům
vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem;
- poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.
Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
Společnost měla tyto organizační složky, jejichž činnost byla ukončena v roce 2015.
Výmaz těchto organizačních složek z obchodních rejstříků v příslušných státech proběhl v
roce 2016:
-

ve Slovenské republice:

ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka, zapsána do Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1530/B, IČO: 36 852 601,
sídlo organizační složky: Kopčianska č. 8, 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
K 31. 10. 2015 byla ukončena činnost organizační složky na Slovensku a dne 20. 2. 2016
byla tato organizační složka vymazána z obchodního rejstříku na Slovensku.
-

v Polské republice:

ČP INVEST investiční společnost, a.s., Spółka Akcyjna, oddział w Polsce, zapsaná do:
Krajowy Rejestr Sadowy KRS 0000415182, NIP: 2050003266, sídlo organizační složky: A.
W. Korfantego 2, 40-001 Katowice, Polská republika.
K 31. 10. 2015 byla ukončena činnost organizační složky v Polsku a proces likvidace byl
dokončen k 30. 12. 2015. Dne 17.3.2016 byla tato organizační složka vymazána z
obchodního rejstříku v Polsku.
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Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2016

Představenstvo
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva

Ing. Josef Beneš
Mgr. Martin Vít.
Ing. Hájková Alexandra, MBA
Bc. Martin Brož
Ing. Michal Toufar

V roce 2016 došlo k následujícím změnám v představenstvu Společnosti:
- zapsán Bc. Martin Brož, člen představenstva, jehož členství v představenstvu
vzniklo dne 1. ledna 2016
- zapsán Ing. Michal Toufar, člen představenstva, jehož členství v představenstvu
vzniklo dne 16. května 2016

Dozorčí rada
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Předseda dozorčí rady

Gregor Pilgram
Carlo Schiavetto
Alexandre Lepere
Francesco Sola
Santo Borsellino
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ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Základní zásady vedení účetnictví
K 1. 1. 2016 došlo k fúzi sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., a společnosti ČP INVEST
investiční společnost, a.s., jako nástupnické společnosti. Zároveň došlo k zániku společnosti Generali
Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., která v
důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Data
za rok 2015 (jen ČP INVEST investiční společnost, a.s.) nejsou plně porovnatelná s rokem 2016.

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Společnosti vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými
platnými nařízeními, v souladu a v rozsahu stanoveném vyhláškou 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, přičemž touto vyhláškou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení
položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční
instituce, a Českými účetními standardy pro finanční instituce
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně
i časově vztahují.
Závěrka je sestavena na principu historických cen. Aktiva, u nichž došlo ke snížení
hodnoty, jsou vykázána v čisté realizační hodnotě. Účetnictví respektuje zásadu
opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení
účetní závěrky, a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od
skutečných výsledků lišit.
Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu k účetní závěrce.
Společnost neměla v roce 2015 povinnost sestavit výkaz o peněžních tocích. Z tohoto
důvodu je výkaz o peněžních tocích za období 2015 neauditován.
Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč,
pokud není uvedeno jinak.
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Účetní závěrka byla sestavena ke dni 31. 12. 2016. Tato účetní závěrka je
nekonsolidovaná.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“)
k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány
v zisku nebo ztrátě z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou.

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou
burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. V ostatních případech
je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota budoucích peněžních toků akcií a podílových listů, nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů
a směnek.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných
papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se,
že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity
trhu a úvěrového rozpětí.
(d)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Společnost stane smluvním
partnerem operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí
kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost
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tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva
zaniknou nebo se těchto práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou
splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční
závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví,
resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento
závazek uhrazenou, se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu vypořádání.
(e)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie: cenné papíry k obchodování a ty, které účetní jednotka označí za cenný
papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním
zaúčtování. Cenný papír je klasifikován jako cenný papír k obchodování, pokud je pořízen
nebo získán za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti, nebo je součástí
definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem
dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou
nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně
jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku
nebo ztrátě z finančních operací. Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu
vypořádání. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu s využitím lineární
metody v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne
a úrokových výnosů z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů. Společnost neeviduje peněžní toky splatné více než 12 měsíců.
Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech
nástrojů s pevným výnosem.
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(g)

Výnosy z poplatků a provizí, náklady na poplatky a provize
Výnosy z poplatků a provizí zahrnují poplatky za obhospodařování podílových fondů,
vstupní a výstupní poplatky. Náklady na poplatky a provize zahrnují zejména náklady na
provize vyplácené zprostředkovatelům. Poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním
principu k datu poskytnutí služby. Poplatky a provize za sjednání transakce pro třetí
stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce,
ke které se vztahují. Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby
jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb.

(h)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(i)

Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku
městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě
rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se
vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují
jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady
nad hodnotu základního kapitálu, dary do hmotného majetku apod.

(j)

Rezervy
Rezervy jsou tvořeny, má-li Společnost existující závazek v důsledku událostí,
k nimž došlo v minulosti, je pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky
na jeho vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku. Všechny rezervy
jsou zahrnuty v pasivech.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití
je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny,
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v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost
je vykázáno ve výnosech.
Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
(k)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován
rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti při uplatnění následujících dob
odepisování:
Software
Budovy
Automobily
Stroje a přístroje
Inventář

3 – 4 roky
50 let
4 roky
3 – 15 let
5 – 10 let

Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč a dlouhodobý
hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč je odepisován rovnoměrně 3 - 4
roky.
Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky je aktivováno a odepisováno.
(l)

Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady
a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

(m)

Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou
aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové
metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude
pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
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(n)

Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond
Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům
představenstva a dozorčí rady.
Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově
definovaných penzijních fondů. Tyto příspěvky placené Společností na penzijní
připojištění jsou účtovány přímo do nákladů.
K financování státního důchodového plánu provádí Společnost pravidelné odvody do
státního rozpočtu.
Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců
a zaměstnaneckých výhod. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice
není příděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku.
Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení
fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek.
Poskytnutí zaměstnanecké půjčky je vykázáno jako snížení sociálního fondu a splácení
těchto půjček jako jeho zvýšení.

(o)

Spřízněné strany
Společnost definovala své spřízněné strany v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. při
splnění následujících podmínek:
a)

b)
c)
d)
e)

přímo nebo nepřímo strana
i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je pod
společným ovládáním s účetní jednotkou (jde o mateřské podniky,
dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv nad touto
účetní jednotkou; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;
strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;
strana je společným podnikem;
strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího
mateřského podniku;
strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo
d);
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f)

g)

strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni
podstatný vliv přímo nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno
d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané straně má přímo nebo
nepřímo takovýto jednotlivec; nebo
strana je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch
zaměstnanců účetní jednotky nebo jakékoliv jiné účetní jednotky, která je
spřízněnou stranou takovéto účetní jednotky.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi
spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena.
Ovládání (kontrola) je pravomoc řídit finanční a provozní politiky účetní jednotky tak,
aby byly získány užitky z její činnosti.
Spoluovládání (společná kontrola) je smluvně dohodnuté podílení se na ovládání
hospodářské činnosti.
Klíčový management jsou osoby, které mají pravomoc a odpovědnost přímo či nepřímo
za plánování, řízení a kontrolu činností účetní jednotky, včetně jejich ředitelů (výkonných
i jiných).
Podstatný vliv je pravomoc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách
účetní jednotky, ale není to ovládání takových politik. Podstatný vliv lze získat
vlastnictvím akcií nebo na základě stanov či dohody.
Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými
stranami jsou uvedeny v poznámkách 4, 6, 8, 15 a 17.
(p)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(q)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým
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dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím
podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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(r)

Účtování o sloučení
Nástupnická společnost převzala položky aktiv, závazků a vlastního kapitálu zanikající
společnosti. Nástupnická společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
vykazovala po zaúčtování transakcí k 1. lednu 2016 následující výši a strukturu aktiv,
závazků a vlastního kapitálu (v tis. Kč):
AKTIVA

(tis. Kč)

Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními subjekty ostatní

ČP INVEST, investiční
společnost, a.s.

Generali
Investments CEE,
a.s.

Generali Investments CEE,
investiční společnost, a s. =
nástupnická společnost

31. 12.2015

31. 12.2015

1. 1. 2016

31

10

41

205 556

465 900

671 456

0

10 999

10 999

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

81 152

0

81 152

Dlouhodobý nehmotný majetek

5 592

625

6 217

Dlouhodobý hmotný majetek

2 091

0

2 091

Ostatní aktiva

30 724

5 898

36 622

Náklady a příjmy příštích období

44 341

1 550

45 891

Aktiva celkem

369 487

484 982

854 469

31. 12.2015

31. 12.2015

1. 1. 2016

0

7

7

Ostatní pasiva

74 082

17 813

91 895

Výnosy a výdaje příštích období

1 041

45

1 086

Rezervy

17 268

17 363

34 631

Základní kapitál splacený

91 000

0

91 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

27 958

10 400

38 358

Kapitálové fondy

10 000

52 000

62 000

Nerozdělený zisk / ztráta z předchozích
období

22 400

301 217

535 492

Zisk za účetní období

125 238

86 637

0

368 987

485 482

854 469

PASIVA
Závazky vůči nebankovním subjektům
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

199 077

205 556

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

285 878

81 152

Běžné účty u bank

Pohledávky za bankami jsou splatné na požádání.
4

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

Podílové listy ve fondech GICEE

K 31. 12. 2016 vlastnila Společnost podílové listy následujících fondů:
31. prosince 2016
tis. Kč
Generali Fond konzervativní

202 154

Generali Fond vyvážený dluhopisový

50 695

Generali Prémiový fond dynamický

33 029

Hodnota podílových listů držených Společností

285 878
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K 31. 12. 2015 vlastnila Společnost podílové listy následujících fondů:
31. prosince 2015
tis. Kč
Generali Fond konzervativní

31 053

Generali Fond vyvážený dluhopisový

49 975

Generali CEE Prémiový Konzervativní fond

15

Generali CEE Fond korporátních dluhopisů

29

Generali CEE Fond východoevropských dluhopisů

12

Generali CEE Prémiový vyvážený fond

12

Generali CEE Fond balancovaný dynamický

12

Generali CEE Fond světových akcií

9

Generali CEE Fond ropy a energetiky

8

Generali CEE Fond nových ekonomik

7

Generali CEE Fond komoditní

9

Generali CEE Fond východoevropských akcií
Hodnota podílových listů držených Společností

11
81 152
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5

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončené
Software

Ostatní

investice

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

2 551

11

0

2 562

-1 926

-11

0

-1 937

625

0

0

625

34 436

31

0

34 467

-28 219

-31

0

-28 250

6 217

0

0

6 217

Převod z Generali Investments v
rámci fúze
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
K 1. lednu 2016
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
Rok končící 31. prosince 2016
6 217

0

0

6 217

10 176
-511

146
-20

701
0

11 023
-531

511

20

0

531

Odpisy

-4 574

-97

0

-4 671

Konečná zůstatková hodnota

11 819

49

701

12 569

44 101

157

701

44 959

-32 282

-108

0

-32 390

11 819

49

701

12 569

Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Vyřazení - Pořizovací cena
Vyřazení - Oprávky

K 31. prosinci 2016
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
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5

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončené
Software

Ostatní

investice

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

K 1. lednu 2015
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota

32 614

217

0

32 831

-30 725

-217

0

-30 942

1 889

0

0

1 889

1 889

0

0

1 889

6 824
-7 553

0
-197

0
0

6 824
-7750

6 213

197

0

6410

-1 781

0

0

-1 781

5 592

0

0

5 592

31 885

20

0

31 905

-26 293

-20

0

-26 313

5 592

0

0

5 592

Rok končící 31. prosince 2015
Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Vyřazení - Pořizovací cena
Vyřazení - Oprávky
Odpisy
Konečná zůstatková hodnota
K 31. prosinci 2015
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
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5

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování)
Provozní dlouhodobý hmotný majetek
Dopravní
prostředky

Zařízení

Ostatní

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Pořizovací cena

0

170

105

275

Oprávky

0

-170

-105

-275

Zůstatková hodnota

0

0

0

0

6 676

10 126

913

17 715

-4 646

-10 126

-852

-15 624

2 030

0

61

2 091

2 030

0

61

2 091

5 260

0

168

5 428

-450

-9691

-499

-10640

Převod z Generali Investments v
rámci fúze

K 1. lednu 2016
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
Rok končící 31. prosince 2016
Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Vyřazení - Pořizovací cena

338

9691

413

10442

-1 420

0

-17

-1 437

5 758

0

126

5 884

Pořizovací cena

11 486

435

582

12 503

Oprávky

-5 728

-435

-456

-6 619

5 758

0

126

5 884

Vyřazení - Oprávky
Odpisy
Konečná zůstatková hodnota
K 31. prosinci 2016

Zůstatková hodnota
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5

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování)
Provozní dlouhodobý hmotný majetek
Dopravní
prostředky

Zařízení

Ostatní

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

K 1. lednu 2015
Pořizovací cena
Oprávky

8 670

18960

4566

32 196

-4 454

-17340

-3822

-25 616

4 216

1 620

744

6 580

4 216

1 620

744

6 580

0

0

370

370

0
Zůstatková hodnota
Rok končící 31. prosince 2015
Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Vyřazení - Pořizovací cena

-1994

-9004

-4129

-15 127

Vyřazení - Oprávky

1417

8485

3415

13 317

Odpisy

-1 609

-1 101

-339

-3 049

2 030

0

61

2 091

6 676

9 956

807

17 439

-4 646

-9 956

-746

-15 348

2 030

0

61

2 091

Konečná zůstatková hodnota
K 31. prosinci 2015
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
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Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

6

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

1 437

3 080

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

4 671

1 781

Celkem

6 108

4 861

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

Pohledávky z obchodního styku

65 178

22 562

Pohledávka za Generali Invest plc.

15 106

5 132

Ostatní pohledávky

1 234

1 318

Odložená daňová pohledávka (poznámka 16)

5 804

1 725

87 322

30 737

-15

-13

87 307

30 724

OSTATNÍ AKTIVA

Celkem
Opravné položky na snížení hodnoty
Celkem v čisté hodnotě
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Pohledávky z obchodního styku zahrnují i následující zůstatky účtů týkající se spřízněných
stran:
31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

793

920

4 633

1 494

0

478

1 817

759

64

16

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond

2 494

1 749

Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond

2 693

335

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond

7 551

1 850

732

561

Fond balancovaný kontervativní otevřený podílový fond

2 174

604

Fond nových ekonomik otevřený podílový fond

1 125

442

Dynamický fond fondů

14

97

Vyvážený fond fondů

14

50

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond
Fond globálních značek otevřený podílový fond
10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů
Zlatý otevřený podílový fond
11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

Fond živé planety otevřený podílový fond

7. Zajištěný otevřený podílový fond

168

106

3 346

1 242

610

172

12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

0

182

13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

0

145

14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

0

384

Dluhopisový Zajištěný otevřený podílový fond

154

40

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

102

87

Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond
Konzervativní otevřený podílový fond

16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

0

178

134

121

74

47

211

0

Česká pojišťovna a.s.

5 413

0

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

6 412

0

777

0

Generali Poisťovňa, a.s.

1 364

0

Generali Pojišťovna a.s.

1 564

0

46

0

195

0

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond
Vyvážený dluhopisový fond
Fond cílovaného výnosu

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
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31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

958

0

2 027

0

115

0

42

0

Generali Biztosító Zrt.

1 608

0

Generali Investments Europe S.p.A.

2 414

0

288

0

52 127

12 059

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

38 000

42 870

7 193

1 471

45 193

44 341

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

Generali CEE Holding B.V.
GP Reinsurance EAD
Genertel Biztosító Zrt.
Európai Utazási Biztosító Zrt.

Generali Insurance AD
Celkem
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NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Časově rozlišené provize
Ostatní náklady/příjmy příštích období

8

OSTATNÍ PASIVA

8 912

8 883

15 709

15 383

0

210

Závazky vůči zaměstnancům

6 130

2 518

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

3 300

1 202

621

1 020

Ostatní provozní závazky (včetně závazků vůči fondům)

60 129

52 485

Celkem

94 801

81 701

Závazky vůči státnímu rozpočtu
Dohadné účty pasivní
Obchodní závazky

Závazky z provizí

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 43873766
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: kolektivní investování
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Společnost neměla k 31. prosinci 2016 a 2015 žádné závazky po splatnosti z pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z veřejného
zdravotního pojištění ani daňové nedoplatky.
Ostatní provozní závazky jsou tvořeny zejména závazky za podílovými fondy Generali.
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VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU
Základní kapitál
31. prosince 2015 a 2016
tis. Kč
770 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč

77 000

1 400 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč

14 000

Upsaný a plně splacený základní kapitál celkem

91 000

Jediným akcionářem je CZI Holdings N.V. (se sídlem 1112XN Diemen, Diemerhof 42,
Nizozemské království).
Rozdělení zisku
Představenstvo Společnosti navrhlo rozdělení čistého zisku ve výši 243 694 tis. Kč za rok
2016 tak, že 219 325 tis. Kč bude vyplaceno ve formě dividendy akcionářům a 24 369 tis.
Kč bude převedeno na účet nerozdělených zisků minulých let.
Čistý zisk zfúzované společnosti ve výši 211 875 tis. Kč za rok 2015 byl rozdělen na
základě rozhodnutí valné hromady z dubna 2016 takto:
2016
Výplata dividend

tis. Kč
190 645

Nerozdělený zisk

21 230

Čistý zisk za rok 2015

211 875

Mimořádná dividenda

270 000

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
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REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
ostatní

Zůstatek

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

k 31. 12. 2014

rezerv

rezerv

k 31. 12. 2015

4 650

10 149

-4 650

10 149

Převod z Generali
Rezervy

Investments v rámci

ostatní

fúze
21 153

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

rezerv

rezerv

k 31. 12. 2016

31 024

-31 302

31 024

Převážnou část rezerv vytvořenou v roce 2016 představují rezervy vytvořené na bonusy
zaměstnanců.
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VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ
Výnosy jsou tvořeny zejména obhospodařovatelskými poplatky jednotlivých
spravovaných podílových fondů a vstupními poplatky placenými za nákup fondu
jednotlivými podílníky. Dále jsou tvořeny výnosy z obhospodařovaných portfolií v rámci
asset managementu a výnosy z poradenské činnosti.

Poplatky za obhospodařování majetku podílových fondů
Výnosy z podílových listů – vstupní a výstupní poplatky
Poplatky za obhospodařování portfolií (asset management)
Poplatky za poradenství

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

377 894

353 092

91 553

126 982

231 899

0

4 081

0

705 427

480 074

Položky Poplatky za obhospodařování portfolií a Poplatky za poradenství byly v loňském
roce vykázány v účetní závěrce společnosti Generali Investments CEE, a.s. (zaniklé
společnosti).

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
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NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

Provize zprostředkovatelům
Bankovní poplatky

13

2015

tis. Kč

tis. Kč

166 411

189 393

1 690

1 938

168 101

191 331

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Cenné papíry
Kurzové rozdíly

14

2016

4 828

1 771

-1 640

2 320

3 188

4 091

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Ostatní provozní náklady

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

8 571

4 346

8 571

4 346

V ostatních provozních nákladech v roce 2016 je zahrnut zejména příspěvek do
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (4 720 tis. Kč; v roce 2015 0 tis. Kč),
smluvní pokuty (1 910 tis. Kč; v roce 2015 376 tis. Kč), dary neziskovým organizacím
(1 079 tis. Kč; v roce 2015 572 tis. Kč) a pojistné majetku (320 tis. Kč; v roce 2015 452 tis.
Kč). V roce 2015 navíc tvořily velkou část ostatních provozních nákladů zůstatkové ceny
prodaného majetku ve výši 3 098 tis. kč.
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SPRÁVNÍ NÁKLADY

Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

162 513

57 102

62 454

67 309

224 967

124 411

Náklady na zaměstnance lze analyzovat následujícím způsobem:

Mzdy a odměny členům představenstva

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

26 426

6 728

6

12

105 118

38 753

30 963

11 609

162 513

57 102

2016

2015

113

61

Počet členů představenstva

5

3

Počet členů dozorčí rady

5

5

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

11 918

23 647

9 080

6 960

Odměny členům dozorčí rady
Ostatní mzdy, osobní náklady a odměny zaměstnanců
Sociální náklady a zdravotní pojištění

Statistika zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců

Ostatní správní náklady obsahují následující položky:

Poplatky za služby ze skupiny
Nájemné

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
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Propagace, reklama

6 798

9 894

Audit

1 412

1 171

33 246

25 637

62 454

67 309

Ostatní

V položce Ostatní jsou k 31. 12. 2016 zahrnuty zejména náklady na právní poradenství
(4 770 tis. Kč; v roce 2015 9 201 tis. Kč), ostatní poradenství (2 512 tis. Kč; v roce 2015
337 tis. Kč), softwarové služby (6 495 tis. Kč; v roce 2015 493 tis. Kč), náklady na
zahraniční infosystémy (7 318 tis. Kč - Reuters, Bloomberg atd.; v roce 2015 6 960 tis.
Kč), náklady na klientské smlouvy (2 033 tis. Kč; v roce 2015 1 900 tis. Kč) nebo služby
k nájemnému (1 826 tis. Kč; v roce 2015 1 261 tis. Kč).
V položce poplatky za služby ze skupiny jsou obsaženy následující transakce týkající se
spřízněných stran:
2015

tis. Kč

tis. Kč

0

19 502

Poplatky Generali Shared Services

8 067

4 958

Outsourcing interního auditu - Česká pojišťovna a.s.

1 249

0

Poplatky za služby Generali CEE Holding B.V.

2 602

499

11 918

24 959

Poplatky za služby Generali Investments CEE (Asset Management)

16

2016

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

58 370

31 764

Odložený daňový náklad / (-) výnos

224

621

Úprava daňového nákladu minulého období a ostatní daně

144

693

58 738

33 078

Splatný daňový náklad

Daňový náklad celkem
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Splatná daň byla vypočítána následovně:

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

Zisk před zdaněním

302 432

158 316

Výnosy nepodléhající zdanění

-30 720

-1 624

Daňově neuznatelné náklady

42 114

19 409

Ostatní úpravy základu daně

-6 616

-8 923

0

0

307 210

167 178

58 370

31 764

Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ
Splatná daň z příjmů ve výši 19 %

Odložená daňová pohledávka / závazek byla vypočtena ve výši 19 % a lze ji analyzovat
následovně (Vlivem fúze byla na začátku roku 2016 převedena odložená daňová
pohledávka ze zanikající společnosti Generali Investments CEE, a.s ve výši 4 303 tis. Kč):

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-93

-15

3

2

Rezervy a dohadné položky

5 894

1 738

CELKEM

5 804

1 725

Odložená daňová pohledávka / závazek (poznámka 6)
Hmotný a nehmotný majetek
Opravné položky k pohledávkám
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HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Společnost k 31. prosinci 2016 obhospodařovala 17 fondů kolektivního investování, 11
zahraničních investičních fondů a 2 fondy kvalifikovaných investorů:
Standardní fondy kolektivního investování:
•

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008474145)

•

Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474806)

•

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471786)

•

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471760)

•

Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471778)

•

Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474129)

•

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474152)

•

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474137)

•

Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008472396)

Speciální fondy kolektivního investování:
•

Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008472370)

•

Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(ISIN: CZ0008472693)

•

Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008473287)

•

Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473303)

•

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008473170)

•

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008473733)
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•

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474020)

•

Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474889)

Fondy kvalifikovaných investorů:
•

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (ISIN: CZ0008041092)

•

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473840)

Zahraniční fondy (podfondy) srovnatelné se standardními fondy, tj. podfondy zastřešujícího fondu, tzv.
umbrella fondu Generali Invest CEE plc (Fond Generali Invest CEE plc je zahraničním investičním fondem
srovnatelným se standardním fondem, je obhospodařovaný Společností, bylo mu uděleno povolení v Irské
republice, je zapsán do seznamu vedeného ČNB dle § 597 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, v aktuálním znění, (tj. k nabízení i na území České republiky) a
podléhá dohledu Centrální banky Irska (tento fond v této účetní závěrce dále též „Zahraniční fond Generali
Invest“):
•

Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

•

Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

•

Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

•

Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

•

Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

•

Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc

•

Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

•

Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

•

New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

•

Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

•

Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Zároveň společnost obhospodařovala k 31. 12. 2016 portfolia 17 klientů v rámci asset
managementu.
Společnost obhospodařovala 16 fondů kolektivního investování, 10 zahraničních
investičních fondů a 8 fondů kvalifikovaných investorů k 31. prosinci 2015:
Standardní fondy kolektivního investování:
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•

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008474145)

•

Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474806)

•

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471786)

•

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471760)

•

Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471778)

•

Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474129)

•

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474152)

•

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474137)

•

Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008472396)

Speciální fondy kolektivního investování:
•

Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008472370)

•

Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(ISIN: CZ0008472693)

•

Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008473287)

•

Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473303)

•

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008473170)

•

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008473733)

•

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474020)

Fondy kvalifikovaných investorů:
•

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (ISIN: CZ0008041092)

•

10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473501)
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•

11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473626)

•

12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473667)

•

13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473691)

•

14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473782)

•

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473840)

•

16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473915)

Zahraniční fondy:
•

Generali CEE Prémiový Konzervativní fond

•

Generali CEE Fond korporátních dluhopisů

•

Generali CEE Fond východoevropských dluhopisů

•

Generali CEE Prémiový vyvážený fond

•

Generali CEE Fond balancovaný dynamický

•

Generali CEE Fond světových akcií

•

Generali CEE Fond ropy a energetiky

•

Generali CEE Fond nových ekonomik

•

Generali CEE Fond komoditní

•

Generali CEE Fond východoevropských akcií

Celkový obhospodařovaný majetek k 31. prosinci
Celkové výnosy z obhospodařování majetku

2016

2015

tis. Kč

tis. Kč

295 702 139

29 709 889

609 793

353 092

Roční výnos Společnosti z poplatku za obhospodařování majetku podílových fondů činí
nejvýše 3 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondů, která je vypočtena jako
průměr hodnot vlastního kapitálu fondů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.
Aktuální výše úplaty v % je s předstihem stanovena představenstvem Společnosti a je
k dispozici na všech prodejních místech a v sídle Společnosti.

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
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Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: kolektivní investování
Datum sestavení: 28. dubna 2017
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FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní a úvěrové riziko
Společnost je nepřímo vystavena tržnímu, měnovému i úrokovému riziku v důsledku
pohybů čistého obchodního jmění obhospodařovaných fondů, a tím i výše odměny za
jejich obhospodařování.
Společnost nepovažuje úvěrové riziko, kterému je vystavena, za významné a nepoužívá
k jeho řízení žádné modely a postupy pro jeho měření, sledování a řízení.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů:
31. prosince 2016

Tuzemsko

Slovensko

Polsko

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

43

0

0

43

Pohledávky za bankami

199 077

0

0

199 077

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

285 878

0

0

285 878

Ostatní aktiva a majetek

105 760

0

0

105 760

45 193

0

0

45 193

635 951

0

0

635 951

Tuzemsko

Slovensko

Polsko

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

31

0

0

31

195 576

9 938

42

205 556

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

81 152

0

0

81 152

Ostatní aktiva

38 407

0

0

38 407

Náklady a příjmy příštích období

44 341

0

0

44 341

359 507

9 938

42

369 487

Aktiva
Pokladní hotovost

Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem

31. prosince 2015
Aktiva
Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami

Aktiva celkem

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 43873766
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: kolektivní investování
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(b)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných
měn. Následující tabulka shrnuje expozici Společnosti vůči měnovému riziku. Tabulka
obsahuje aktiva a závazky Společnosti v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn.
31. prosince 2016

CZK

EUR

PLN

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

19

24

0

43

Pohledávky za bankami

194 320

4 157

600

199 077

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

285 849

29

0

285 878

Ostatní aktiva a majetek

90 288

15 472

0

105 760

Náklady a příjmy příštích období

45 085

62

46

45 193

615 561

19 744

646

635 951

124 424

1 123

278

125 825

227

0

0

227

124 651

1 123

278

126 052

490 910

18 621

368

509 899

CZK

EUR

PLN

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Aktiva
Pokladní hotovost

Pasiva
Ostatní pasiva a rezervy
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše rozvahových aktiv
31. prosince 2015
Aktiva

28

3

0

31

195 206

10 308

42

205 556

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

81 058

58

36

81152

Ostatní aktiva a majetek

27 478

10 585

344

38 407

Náklady a příjmy příštích období

43 873

468

0

44 341

347 643

21 422

422

369 487

Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.
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Pasiva
Ostatní pasiva a rezervy
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše rozvahových aktiv

(c)

88 003

3 847

0

91 850

1041

0

0

1 041

89 044

3 847

0

92 891

258 599

17 575

422

276 596

Úrokové riziko
Úrokové riziko představuje riziko změny hodnoty finančních nástrojů v důsledku změn
tržních úrokových sazeb. Úrokové marže se mohou v důsledku těchto měnit a vytvářet
tak zisky nebo ztráty v případě neočekávaných pohybů tržních úrokových sazeb.
Jedinými úročenými položkami Společnosti jsou pohledávky za bankami ve výši 199
077 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 205 556 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost
nepřekračuje 3 měsíce.

(d)

Riziko likvidity
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Společnosti podle příslušných pásem splatnosti
na základě zbytkové doby splatnosti k rozvahovému dni.

31. prosince 2016

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Nespecifikováno

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

43

0

0

0

43

199 077

0

0

0

199 077

Aktiva
Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva a majetek
Náklady a příjmy příštích období

0

0

0

285 878

285 878

80 621

5 825

19 357

0

105 760

0

0

0

45 193

45 193

279 741

5 825

19 357

331 071

635 951
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Pasiva
Ostatní pasiva a rezervy
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

125 825

0

0

0

125 825

0

0

0

227

227

125 825

0

0

227

126 052

153 916

5 825

19 357

330 844

509 899

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

31

0

0

0

31

205 556

0

0

0

205 556

0

0

0

81 152

81 152

22 484

6 857

9 066

0

38 407

0

0

0

44 341

44 341

228 071

6 857

9 066

125 493

369 487

91 850

0

0

0

91 850

0

0

0

1 041

1 041

91 850

0

0

1 041

92 891

136 221

6 857

9 066

124 439

276 596

Nespecifikováno

Celkem

Aktiva
Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva a majetek
Náklady a příjmy příštích období

Pasiva
Ostatní pasiva a rezervy
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

19

PRÁVNÍ RIZIKA
Společnost pravidelně sleduje a vyhodnocuje pasivní právní spory vedené proti
Společnosti. K pokrytí potenciálních závazků v souvislosti s právními spory vytváří
rezervu ve výši žalované částky a příslušenství pro všechny pasivní právní spory
s pravděpodobností plnění vyšší než 50 %.
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OPERAČNÍ RIZIKO
Společnost zřizuje vícestupňový systém permanentních kontrol, vycházející od úrovně
vedoucích oddělení přes kontroly prováděné periodicky útvary risk managementu
a compliance až po prověrky prováděné interním auditem v rámci schváleného ročního
plánu kontrol. Cílem těchto kontrol je monitorovat a analyzovat operační rizika
podstupovaná v rámci jednotlivých procesů ve společnosti a přijímat taková opatření,
aby tato byla eliminována nebo omezována. Výsledky kontrol i zjištěná porušení jsou
pravidelně reportovány mateřské společnosti.

ÚDAJ O VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU
OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
V souladu s § 33 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v
platném znění, Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. přispívá do Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry, který zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady
zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit závazky vůči svým zákazníkům.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. platí do Garančního fondu obchodníků
s cennými papíry roční příspěvek ve výši 2% z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté
investiční služby za poslední kalendářní rok, nejméně však 10 000 Kč. Tento příspěvek je splatný
každoročně do 31. března, a to za předchozí rok.
Výnosy z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby v roce 2016 činily 235 980 tis. Kč,
příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl vypočten ve výši 2% z tohoto
objemu výnosů z poplatků a provizí a ve výši 4 720 tis. Kč byl uhrazen dne 17. 3. 2017 bankovním
převodem na bankovní účet Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

ÚDAJE O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy
1

K ultimu
vykazovaného ODKAZ NA ČLÁNEK NAŘÍZENÍ (EU)
období
č. 575/2013
(31/12/2016)
Čl. 26 odst. 1, články 27, 28, 29
91 000
Seznam EBA podle čl. 26 odst. 3
Seznam EBA podle čl. 26 odst. 3
Seznam EBA podle čl. 26 odst. 3
174 635
Čl. 26 odst. 1 písm. c)

Kapitálové nástroje a související emisní ážio
z toho: typ nástroje č. 1
z toho: typ nástroje č. 2
z toho: typ nástroje č. 3
2
Nerozdělený zisk
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření
3
(a jiné rezervy)
3a Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl.
484 odst. 3 a souvisejícího emisního ážia
4
podléhající postupnému odstranění z
kmenového kapitálu tier 1
Menšinové podíly (hodnota přípustná v
5
konsolidovaném kmenovém kapitálu tier 1)
Nezávisle ověřený mezitímní zisk snížený o
5a
předvídatelné výplaty nebo dividendy
Kmenový kapitál tier 1 před normativními
6
265 635
úpravami
Kmenový kapitál tier 1: normativní úpravy
7
Dodatečné úpravy ocenění (záporná hodnota)
8
9

10

11
12
13
14
15

Nehmotná aktiva (snížená o související daňové
závazky) (záporná hodnota)
V EU prázdná množina
Odložené daňové pohledávky závislé na
budoucím zisku kromě pohledávek vyplývajících
z přechodných rozdílů (snížené o související
daňové závazky, pokud jsou splněny podmínky
čl. 38 odst. 3) (záporná hodnota)
Oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty
spojené se zisky nebo ztrátami ze zajištění
peněžních toků
Záporné hodnoty vyplývající z výpočtu výše
očekávaných ztrát
Zvýšení vlastního kapitálu, které vyplývá ze
sekuritizace aktiv (záporná hodnota)
Zisky nebo ztráty ze závazků oceněných reálnou
hodnotou, které vyplývají ze změn vlastního
úvěrového hodnocení
Aktiva penzijního fondu definovaných požitků
(záporná hodnota)

-12 569

Čl. 26 odst. 1
Čl. 26 odst. 1 písm. f)
Čl. 486 odst. 2
Článek 84
Čl. 26 odst. 2

Články 34, 105
Čl. 36 odst. 1 písm. b), článek 37

Čl. 36 odst. 1 písm. c), článek 38

Čl. 33 odst. 1 písm. a)
Čl. 36 odst. 1 písm. d), články 40,
159
Čl. 32 odst. 1
Čl. 33 odst. 1 písm. b)
Čl. 36 odst. 1 písm. e), článek 41

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
16 do vlastních nástrojů zahrnovaných do
kmenového kapitálu tier 1 (záporná hodnota)
Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice
do nástrojů zahrnovaných do kmenového
kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru,
17
pokud tyto subjekty mají s institucí vztah
vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit
kapitál instituce (záporná hodnota)
Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice
instituce do nástrojů zahrnovaných do
kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního
18 sektoru, v nichž instituce nemá významnou
investici (objem vyšší než 10% prahová hodnota
po odečtení způsobilých krátkých pozic)
(záporná hodnota)
Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice
instituce do nástrojů zahrnovaných do
kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního
19 sektoru, v nichž instituce má významnou
investici (objem vyšší než 10% prahová hodnota
po odečtení způsobilých krátkých pozic)
(záporná hodnota)
20 V EU prázdná množina
Objem expozice u následujících položek, kterým
se má přiřadit riziková váha 1250 %, pokud se
20a
instituce rozhodne pro odpočet jako alternativní
postup
z toho: kvalifikované účasti mimo finanční sektor
20b
(záporná hodnota)
20c z toho: sekuritizované pozice (záporná hodnota)
20d z toho: volné dodávky (záporná hodnota)

21

22

23

24
25

Odložené daňové pohledávky vyplývající z
přechodných rozdílů (objem vyšší než 10%
prahová hodnota, snížený o související daňové
závazky, jsou-li splněny podmínky v stanovené v
čl. 38 odst. 3) (záporná hodnota)
Objem přesahující 15% prahovou hodnotu
(záporná hodnota)
z toho: přímé a nepřímé kapitálové investice
instituce do nástrojů zahrnovaných do
kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního
sektoru, v nichž instituce má významnou
investici
V EU prázdná množina
z toho: odložené daňové pohledávky vyplývající
z přechodných rozdílů

Čl. 36 odst. 1 písm. f), článek 42

Čl. 36 odst. 1 písm. g), článek 44

Čl. 36 odst. 1 písm. h), články 43,
45, 46, čl. 49 odst. 2 a 3, článek 79

Čl. 36 odst. 1 písm. i), články 43,
45, 47, čl. 48 odst. 1 písm. b), čl.
49 odst. 1 až 3, články 79

Čl. 36 odst. 1 písm. k)
Čl. 36 odst. 1 písm. k) bod i),
články 89 až 91
Čl. 36 odst. 1 písm. k) bod ii) čl.
243 odst. 1 písm. b) čl. 244 odst. 1
písm. b) článek 258
Čl. 36 odst. 1 písm. k) bod iii), čl.
379 odst. 3
Čl. 36 odst. 1 písm. c), článek 38,
čl. 48 odst. 1 písm. a)
Čl. 48 odst. 1
Čl. 36 odst. 1 písm. i), čl. 48 odst. 1
písm. b)

Čl. 36 odst. 1 písm. c), článek 38,
čl. 48 odst. 1 písm. a)

Ztráty běžného účetního roku (záporná
hodnota)
Předvídatelné daňové platby týkající se položek
25b
kmenového kapitálu tier 1 (záporná hodnota)
Hodnota položek odečtených od položek
vedlejšího kapitálu tier 1, která přesahuje
27
vedlejší kapitál tier 1 instituce (záporná
hodnota)
Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1
28
-12 569
celkem
29 Kmenový kapitál tier 1
253 066
Vedlejší kapitál tier 1: nástroje
30 Kapitálové nástroje a související emisní ážio
z toho: podle použitelných účetních standardů
31
považované za vlastní kapitál
z toho: podle použitelných účetních standardů
32
považované za závazky
Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl.
484 odst. 4 a souvisejícího emisního ážia
33
podléhající postupnému odstranění z vedlejšího
kapitálu tier 1
Kvalifikovaný kapitál tier 1 zahrnutý do
konsolidovaného vedlejšího kapitálu tier 1
34 (včetně menšinových podílů nezahrnutých v
řádku 5) vydaný dceřinými podniky a držený
třetími stranami
z toho: nástroje vydané dceřinými podniky
35
podléhající postupnému odstranění
Vedlejší kapitál tier 1 před normativními
36
úpravami
Vedlejší kapitál tier 1: normativní úpravy
Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
37 do vlastních nástrojů zahrnovaných do
vedlejšího kapitálu tier 1 (záporná hodnota)
Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice
do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu
tier 1 subjektů finančního sektoru, s nimiž je
38
instituce ve vztahu vzájemné účasti, jehož
účelem je uměle zvýšit kapitál instituce (záporná
hodnota)
Přímé, nepřímé syntetické kapitálové investice
do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu
tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž
39
instituce nemá významnou investici (objem vyšší
než 10% prahová hodnota po odečtení
způsobilých krátkých pozic) (záporná hodnota)
25a

Čl. 36 odst. 1 písm. a)
Čl. 36 odst. 1 písm. l)
Čl. 36 odst. 1 písm. j)

Články 51, 52

Čl. 486 odst. 3

Články 85, 86

Čl. 486 odst. 3

Čl. 52 odst. 1 písm. b), čl. 56 písm.
a), článek 57

Čl. 56 písm. b), článek 58

Čl. 56 písm. c), články 59, 60, 79

Přímé, nepřímé a syntetické kapitálové investice
instituce do nástrojů zahrnovaných do
vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního
40
sektoru, v nichž instituce má významnou
investici (po odečtení způsobilých krátkých
pozic) (záporná hodnota)
41 V EU prázdná množina
Hodnota položek odečtených od položek
42 kapitálu tier 2, která převyšuje kapitál tier 2
instituce (záporná hodnota)
Normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1
43
celkem
44 Vedlejší kapitál tier 1
Kapitál tier 1 = kmenový kapitál tier 1 + vedlejší
45
253 066
kapitál tier 1
Kapitál tier 2: nástroje a položky
46 Kapitálové nástroje a související emisní ážio
Objem kvalifikovaných položek uvedených v čl.
484 odst. 5 a souvisejícího emisního ážia
47
podléhající postupnému odstranění z kapitálu
tier 2
Kvalifikované kapitálové nástroje zahrnuté do
konsolidovaného kapitálu tier 2 (včetně
menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do
48
vedlejšího kapitálu tier 1 nezahrnutých v řádku 5
nebo řádku 34) vydané dceřinými podniky a
držené třetími stranami
z toho: nástroje vydané dceřinými podniky
49
podléhající postupnému odstranění
50 Úpravy o úvěrové riziko
51 Kapitál tier 2 před normativními úpravami
Kapitál tier 2: normativní úpravy
Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
52 do vlastních nástrojů zahrnovaných do kapitálu
tier 2 a podřízených půjček (záporná hodnota)
Kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných
do kapitálu tier 2 a podřízených půjček subjektů
53 finančního sektoru, s nimiž je instituce ve vztahu
vzájemné účasti, jehož účelem je uměle zvýšit
kapitál instituce (záporná hodnota)
Přímé a nepřímé kapitálové investice do
nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a
podřízených půjček subjektů finančního sektoru,
54 v nichž instituce nemá významnou investici
(objem vyšší než 10% prahová hodnota po
odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná
hodnota)

Čl. 56 písm. d), články 59, 79

Čl. 56 písm. e)

Články 62, 63
Čl. 486 odst. 4

Články 87, 88

Čl. 486 odst. 4
Čl. 62 písm. c) a d)

Čl. 63 písm. b) bod i), čl. 66 písm.
a), článek 67

Čl. 66 písm. b), článek 68

Čl. 66 písm. c), články 69, 70, 79

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a
podřízených půjček subjektů finančního sektoru,
55
Čl. 66 písm. d), články 69, 79
v nichž instituce má významnou investici ( po
odečtení způsobilých krátkých pozic) (záporná
hodnota)
56 V EU prázdná množina
57 Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem
58 Kapitál tier 2
59 Celkový kapitál = kapitál tier 1 + kapitál tier 2
253 066
60 Rizikově vážená aktiva celkem
Kapitálové poměry a rezervy
Kmenový kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní
61
49,90
Čl. 92 odst. 2 písm. a)
podíl objemu rizikové expozice)
Kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní podíl
62
49,90
Čl. 92 odst. 2 písm. b)
objemu rizikové expozice)
Celkový kapitál (vyjádřený jako procentní podíl
63
49,90
Čl. 92 odst. 2 písm. c)
objemu rizikové expozice)
Požadavek na rezervu stanovenou konkrétně
pro danou instituci (požadavek na kmenový
kapitál tier 1 v souladu s čl. 92 odst. 1 písm. a)
plus požadavky na bezpečnostní kapitálovou
Směrnice o kapitálových
64 rezervu a proticyklickou kapitálovou rezervu,
požadavcích, články 128, 129, 130,
plus rezerva pro krytí systémového rizika, plus
131, 133
rezerva pro systémově významnou instituci,
vyjádřené jako procentní podíl objemu rizikové
expozice)
z toho: požadavek na bezpečnostní kapitálovou
65
rezervu
z toho: požadavek na proticyklickou kapitálovou
66
rezervu
z toho: požadavek na rezervu pro krytí
67
systémového rizika
z toho: rezerva pro globální systémově
67a významnou instituci (G-SVI) nebo jinou
systémově významnou instituci (J-SVI)
Kmenový kapitál tier 1 dostupný na splnění
Směrnice o kapitálových
68 požadavků na rezervy (vyjádřený jako procentní
požadavcích, článek 128
podíl objemu rizikové expozice)
69 [V nařízení EU není relevantní]
70 [V nařízení EU není relevantní]
71 [V nařízení EU není relevantní]
Objemy pod prahovými hodnotami pro odpočet (před použitím rizikových vah)
Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž
Čl. 36 odst. 1 písm. h), články 45,
72 instituce nemá významnou investici (objem nižší
46, čl. 56 písm. c), články 59, 60 čl.
než 10% prahová hodnota po odečtení
66 písm. c), články 69, 70
způsobilých krátkých pozic)

73

74

Přímé a nepřímé kapitálové investice instituce
do nástrojů zahrnovaných do kmenového
kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v
nichž instituce má významnou investici (objem
nižší než 10% prahová hodnota po odečtení
způsobilých krátkých pozic)
V EU prázdná množina

Čl. 36 odst. 1 písm. i), články 45,
48

Použitelné limity pro zahrnování položek do kapitálu tier 2
Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu
tier 2 s ohledem na expozice, na které se
76
Článek 62
vztahuje standardizovaný přístup (před použitím
limitu)
Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do
77
Článek 62
kapitálu tier 2 podle standardizovaného přístupu
Úpravy o úvěrové riziko zahrnované do kapitálu
tier 2 s ohledem na expozice, na které se
78
Článek 62
vztahuje přístup založený na interním ratingu
(před použitím limitu)
Limit pro zahrnování úprav o úvěrové riziko do
79 kapitálu tier 2 podle přístupu založeného na
Článek 62
interním ratingu
Kapitálové nástroje, na které se vztahují ustanovení o postupném odstranění (použitelné pouze v období
od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2022)
Stávající limit pro nástroje zahrnované do
80 kmenového kapitálu tier 1, na které se vztahují
Čl. 484 odst. 3, čl. 486 odst. 2 a 5
ustanovení o postupném odstranění
Objem vyloučený z kmenového kapitálu tier 1
81 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o
Čl. 484 odst. 3, čl. 486 odst. 2 a 5
splacené nástroje a nástroje po splatnosti)
Stávající limit pro nástroje zahrnované do
82 vedlejšího kapitálu tier 1, na které se vztahují
Čl. 484 odst. 4, čl. 486 odst. 3 a 5
ustanovení o postupném odstranění
Objem vyloučený z vedlejšího kapitálu tier 1
83 kvůli limitu (objem přesahující limit snížený o
Čl. 484 odst. 4, čl. 486 odst. 3 a 5
splacené nástroje a nástroje po splatnosti)
Stávající limit pro nástroje zahrnované do
84 kapitálu tier 2, na které se vztahují ustanovení o
Čl. 484 odst. 5, čl. 486 odst. 4 a 5
postupném odstranění
Objem vyloučený z kapitálu tier 2 kvůli limitu
85 (objem přesahující limit snížený o splacené
Čl. 484 odst. 5, čl. 486 odst. 4 a 5
nástroje a nástroje po splatnosti)
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Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
Informace platné k datu

31.12.2016

Uveřejňují se údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku podle
článku 438 písm. c) až f) nařízení 575/2013 EU

Bod 1 písm. b)

Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám
Expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům
Expozice vůči subjektům veřejného sektoru
Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám
Expozice vůči mezinárodním organizacím
Expozice vůči institucím
112 583
Expozice vůči podnikům
Retailové expozice
Expozice zajištěné nemovitostmi
Expozice v selhání
Expozice spojené s obzvláště vysokým rizikem
Expozice v krytých dluhopisech
Položky představující sekuritizované pozice
Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým
hodnocením
Expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektech
285 878
kolektivního investování
Akciové expozice
Ostatní položky
106 457

čl. 438 písm. c) nařízení
575/2013 EU

K pozičnímu riziku
Pro velké expozice přesahující limity stanovené v článcích 395
až 401, pokud je instituci povoleno tyto limity překročit
K měnovému riziku
K vypořádacímu riziku

2 205

čl. 438 písm. e) nařízení
575/2013 EU

Ke komoditnímu riziku
Kapitálový požadavek podle hlavy III kapitoly 2 Nařízení
2013/575/EU
Kapitálový požadavek podle hlavy III kapitoly 3 Nařízení
2013/575/EU
Kapitálový požadavek podle hlavy III kapitoly 4 Nařízení
2013/575/EU
Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám
Expozice vůči institucím
Expozice vůči podnikům
Retailové expozice
Akciové expozice
Položky představující sekuritizované pozice
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku
Akciové expozice obchodované na regulovaných trzích
Akciové expozice neobchodované na regulovaných trzích v
dostatečně diverzifikovaných portfoliích a jiné expozice
Expozice, které v oblasti kapitálových požadavků podléhají
přechodným pravidlům dohledu

čl. 438 písm. f) nařízení
575/2013 EU

čl. 438 písm. d) nařízení
575/2013 EU

Expozice, které v oblasti kapitálových požadavků podléhají
ustanovením o zachování právních účinků
Každý z přístupů uvedených v článku 155 nařízení 2013/575/EU

Vyhláška
č.163/2014 Sb.,
příloha 14

Kapitálové poměry
Informace platné k datu
v%
Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1
Kapitálový poměr pro kapitál tier 1
Kapitálový poměr pro celkový kapitál

31.12.2016
K ultimu
vykazovaného
období
49,90
49,90
49,90

Kapitálový poměr pro kapitál tier 1
Kapitálový poměr pro celkový kapitál

Bod 2 písm. a)
Bod 2 písm. b)

Vyhláška č.163/2014
Sb., příloha 10

Poměrové ukazatele
(v tis. Kč / v %)
Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez
majetku klientů)

31.12.2016

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál)

18,59%

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů)

48,48%

14,91%

Bod 5 písm. i)
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)

122,38%

Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)

34,55%

Správní náklady na jednoho pracovníka

1 904,14

GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 4 vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší
úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
v aktuálním znění (dále jen „Vyhláška“), uvádí Společnost:
a)

údaje o změnách skutečností zapisovaných ohledně Společnosti, jako obhospodařovatele
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice
a hlavního administrátora, do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného
období
Během rozhodného období roku 2016 došlo k těmto změnám skutečností zapisovaných do
obchodního rejstříku:
1)

Změny v části Obchodní firma - název:

Společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.; zapsána dne 1. ledna 2016;
2)

Změny v části Sídlo:

Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 140 21; zapsáno dne 14.
ledna 2016;
3)

Změny v části Předmět podnikání:

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou
národní bankou:
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy;
provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů;
obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné
úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management);
provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak
pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním
fondem nebo zahraničním investičním fondem;
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.
Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit; zapsáno dne 17. května 2016;
4)

Změny v části Statutární orgán - představenstvo:

zapsána Ing. Alexandra Hájková, MBA, člen představenstva, jejíž členství
v představenstvu vzniklo dne 1. ledna 2016;
zapsán Bc. Martin Brož, člen představenstva, jehož členství v představenstvu vzniklo
dne 1. ledna 2016;
zapsán Michal Toufar, člen představenstva, jehož členství v představenstvu vzniklo
dne 16. května 2016;

GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Počet členů:
4; zapsáno dne 14. ledna 2016, vymazáno dne 17. května 2016;
5; zapsáno dne 17. května 2016;
5)

Změny v části Jediný akcionář:

CZI Holdings N.V., 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království, registrační číslo:
34245976; zapsáno dne 1. ledna 2016;
6)

Změny v části Ostatní skutečnosti:

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 29 123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5073 jako zanikající společnosti
a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121,
PSČ 14021, IČO: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 1031 jako nástupnické společnosti, došlo k zániku společnosti Generali
Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční
společnost, a.s., která v důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.; zapsáno dne 1. ledna 2016;
b) údaje o investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které byly v rozhodném
období obhospodařovány nebo administrovány Společností jako obhospodařovatelem
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice
a hlavního administrátora
Společnost obhospodařovala k 31. prosinci 2016 následující investiční a zahraniční investiční
fondy:
Standardní fondy kolektivního investování:
• Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008474145)
• Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474806)
• Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471786)
• Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471760)
• Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471778)
• Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474129)
• Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474152)
• Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474137)
• Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008472396)

GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

(dále společně také jen jako „Standardní fondy“)
Speciální fondy kolektivního investování:
• Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008472370)
• Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. (ISIN: CZ0008472693)
• Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473287)
• Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473303)
• 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(ISIN: CZ0008473170)
• Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473733)
• 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474020)
• Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474889)

(dále společně také jen jako „Speciální fondy“)
Fondy kvalifikovaných investorů:
• Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (ISIN: CZ0008041092)
• 10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473501) – fond byl zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 15. 7. 2016
• 11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473626) – fond byl zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 15. 12. 2016
• 12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473667) – fond byl zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 1. 8. 2016
• 13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473691) – fond byl zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 3. 10. 2016
• 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473782) – fond byl zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 4.8.2016
• 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473840)
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• 16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008473915) – fond zrušen v souladu se svým
statutem ke dni splatnosti, tj. k 1. 7. 2016
(dále společně také jen jako „Fondy kvalifikovaných investorů“)
(Standardní fondy, Speciální fondy a Fondy kvalifikovaných investorů dále společně také i jen
jako „Fondy“)
Zahraniční fondy (podfondy) srovnatelné se standardními fondy, tj. podfondy zastřešujícího
fondu, tzv. umbrella fondu Generali Invest CEE plc (Fond Generali Invest CEE plc je
zahraničním investičním fondem srovnatelným se standardním fondem, je obhospodařovaný
Společností, bylo mu uděleno povolení v Irské republice, je zapsán do seznamu vedeného
ČNB dle § 597 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, v aktuálním znění, (tj. k nabízení i na území České republiky) a podléhá dohledu
Centrální banky Irska (tento fond v této zprávě o vztazích dále též „Zahraniční fond Generali
Invest“):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
(dále společně také jen jako „Zahraniční fondy“)
Zahraničnímu fondu Generali Invest bylo uděleno povolení v Irské republice a podléhá
dohledu Centrální banky Irska. Výroční zprávy Zahraničního fondu Generali Invest (včetně
Zahraničních fondů), jsou k dispozici na https://www.generali-investments.cz/o-nas/vyrocnizpravy.html

c)

údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti Společnosti,
jako obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem
v České republice a hlavního administrátora, spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly
vliv na jeho hospodářský výsledek v rozhodném období
Společnost měla tyto organizační složky, jejichž činnost byla ukončena v roce 2015. Výmaz
těchto společností z obchodních rejstříků v příslušných státech proběhl v roce 2016:

- ve Slovenské republice:
ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka, zapsána do Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1530/B, IČO: 36 852 601, sídlo organizační
složky: Kopčianska č. 8, 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
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K 31. 10. 2015 byla ukončena činnost organizační složky na Slovensku a dne 20. 2. 2016 byla
tato organizační složka vymazána z obchodního rejstříku na Slovensku.
- v Polské republice:
ČP INVEST investiční společnost, a.s., Spółka Akcyjna, oddział w Polsce, zapsaná do: Krajowy
Rejestr Sadowy KRS 0000415182, NIP: 2050003266, sídlo organizační složky: A. W.
Korfantego 2, 40-001 Katowice, Polská republika.
K 31. 10. 2015 byla ukončena činnost organizační složky v Polsku a proces likvidace byl
dokončen k 30. 12. 2015. Dne 17. 3. 2016 byla tato organizační složka vymazána
z obchodního rejstříku v Polsku.
d) údaje o členech statutárního orgánu, správní rady, dozorčí rady a portfolio manažerech
Společnosti, jako obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu se sídlem v České republice a hlavního administrátora, včetně stručného popisu
jejich zkušeností a kvalifikace, a dále údaj o období, po které tuto funkci nebo činnosti
vykonávají, nebo vykonávali
Představenstvo - údaje k 31. 12. 2016
Ing. Josef Beneš – člen představenstva, nar. 29. dubna 1970, bytem U kříže 631/20, Jinonice,
158 00 Praha 5, předsedou představenstva Společnosti je od 1. prosince 2014
Mgr. Martin Vít - místopředseda představenstva, nar. 31. března 1976, bytem Švejcarovo
náměstí 2660/2, Stodůlky, PSČ 155 00 Praha 5, místopředsedou představenstva Společnosti
je od 1. ledna 2015
Ing. Alexandra Hájková, MBA (roz. Talířová) – člen představenstva, nar. 17. července 1976,
bytem K náhonu 989/7, Hloubětín, 198 00 Praha 9, členem představenstva Společnosti je od
3. ledna 2011
Bc. Martin Brož – člen představenstva, nar. 23. dubna 1976, bytem Řadová 1234, 295 01
Mnichovo Hradiště, členem představenstva Společnosti je od 1. ledna 2016
Ing. Michal Toufar – člen představenstva, nar. 22. dubna 1975, bytem Na výspě 1034/45,
Braník, 147 00 Praha 4, členem představenstva Společnosti je od 16. května 2016
Popis zkušeností a kvalifikace členů představenstva:
Ing. Josef Beneš
Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická, Praha, obor Bankovnictví a Finance
School of International Affairs and Business School, Columbia University,
New York, USA

Praxe:
2014 – dosud Generali CEE Holding B.V., Chief Investment Officer
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), generální ředitel (CEO)
a předseda představenstva
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2014 - 12/2015

Generali Investments CEE a.s. (do 01/2015 pod názvem Generali PPF
Asset Management, a.s.), generální ředitel a předseda
představenstva

2012 - 2014

Raiffeisenbank, a.s., Chief Investment Officer
Raiffeisen
penzijní
společnost,
a.s.
v
likvidaci,
předseda představenstva
Raiffeisen
investiční
společnost
a.s.,
generální
ředitel
a předseda představenstva

2002 - 2012

ČSOB Asset Management, a.s., generální ředitel a předseda
představenstva
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, člen
představenstva

2000 - 2002

Standard Bank Ltd., Head of CEE and Middle East Markets, Londýn,
Velká Británie

1996 - 2000

IPB (Investiční a poštovní banka, a.s.), Head of Treasury

06 - 12/1995

World Bank, China Country Operation Department, Washington, USA

1992 - 1994

Česká národní banka, Junior Analyst

Mgr. Martin Vít
Vzdělání:
Praxe:
2014 - dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), místopředseda
představenstva, zástupce generálního ředitele (Deputy CEO)

2014 - 12/2015

Generali Investments CEE a.s. (do 01/2015 pod názvem Generali PPF
Asset Management, a.s.), člen představenstva

2013 - 2014

Raiffeisen investiční společnost, a.s., místopředseda
představenstva a výkonný ředitel

2013 - 2013

Raiffeisen penzijní společnost a.s., manažer útvaru vnitřní kontroly

2012 - 2013

Raiffeisenbank a.s., projektový manažer

2004 – 2012

ČSOB Asset
a compliance

2004 - 2008

ČSOB Asset Management, a.s., člen představenstva

Management,

a.s.,

vedoucí

právního

oddělení
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2002 - 2004

Patria Asset Management, a.s., vedoucí právního oddělení

Ing. Alexandra Hájková, MBA
Vzdělání:

Praxe:
2008 – dosud

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví, obor
Finance
Argyros School of Business and Economics Chapman University,
California, USA
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen představenstva,
Product projects

2006 – 2008

Citibank Europe Plc,
a investičních produktů

ředitelka

oddělení

vývoje

depozitních

2004 – 2006

Pioneer Investments, ředitelka oddělení marketingu a vývoje
produktů pro nové trhy

2001 – 2004

Pioneer Investments, manažerka projektů pro oddělení Finanční
instituce a vývoj produktů

1999 – 2001

Pioneer Investments, marketingový specialista a asistent
portfolio manažera

Bc. Martin Brož
Vzdělání:

BIVŠ Praha, Bankovnictví/bankovní management, obor Bankovní
management
VOPŠ Praha, Bankovnictví a finance, obor Bankovnictví a finance

Praxe:
01/2016 - dosud

Generali Investments CEE, investiční
představenstva, Chief Operation Officer

společnost,

a.s.,

člen

02/2015 – dosud

Generali CEE Holding N.V., organizační složka, Head of Operations &
IT in CEE Local Investment Management

2013 – 2015

Raiffeisen investiční společnost a.s., Head of Operations

2013 – 2014

Raiffeisen penzijní společnost a.s., Head of Operations

2012

ČSOB Asset Management, a.s., Head of Architecture and Application
Management, IT specialist
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1999 – 2012

Československá obchodní banka, a.s., Head of Portfolio
Administration, Portfolio Administration Officer, Banking Trainee

Ing. Michal Toufar
Vzdělání:

Chartered Financial Analyst Institute – CFA Charterholder 2003
Stockholm School of Economics – CEMS Master´s in International
Management, výměnný program
Vysoká škola ekonomická, Praha – Finance, Statistika

Praxe:
2015 – dosud

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.) – člen představenstva
(od 05/2016), Chief Portfolio Manager (od 06/2015)

2004 – 2015

Generali Investments CEE, a.s. (dříve: PPF Asset Management a.s. do
06/2008, Generali PPF Asset Management a.s. od 06/2008 do
01/2015) – Senior Portfolio Manager

2003 – 2004

ČSOB Asset Management a.s. – Portfolio Manager

2000 – 2003

Patria Asset Management a.s. – Portfolio Manager

1999 – 2000

Česká pojišťovna a.s. – Risk Manager

1998

Česká národní banka – Odbor měnových analýz

Dozorčí rada - údaje k 31.12.2016:
Santo Borsellino - předseda dozorčí rady, nar. 13. května 1968, bytem Via Ariberto 20,
Miláno, Itálie, předsedou dozorčí rady Společnosti je od:18. dubna 2015
Gregor Pilgram - člen dozorčí rady, nar. 19. února 1973, bytem U Zvonařky 2536/1d,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, členem dozorčí rady Společnosti je od: 1. února 2014
Carlo Schiavetto - člen dozorčí rady, nar. 14. února 1972, bytem Americká 177/35, Vinohrady,
120 00 Praha 2, Česká republika, členem dozorčí rady Společnosti je od:1. ledna 2015
Alexandre Lepere člen dozorčí rady, nar. 14. září 1970, bytem Boulogne Billancourt, Rue
Des Peupliers 32, Francie, členem dozorčí rady Společnosti je od: 1. ledna 2015
Francesco Sola - člen dozorčí rady, nar. 10. února 1973, bytem Via Bari, 24D, Miláno, Itálie,
členem dozorčí rady Společnosti je od: 1. ledna 2015
Popis zkušeností a kvalifikace členů dozorčí rady (ve funkci k 31.12.2016):
Santo Borsellino
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Vzdělání:

Praxe:
01/2015 – dosud
01 - 12/2015
2013 – dosud
2009 – 2013
2008 – 2009
2006 – 2008
2005 – 2006
2004 – 2005
1999 – 2004
1995 – 1997

Dartmouth College, The Amos Tuck School, Hanover, USA, Master in
Business Administration
University of Bologna, Itálie, Degree in Business and Economics
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), od 01/2015 člen
dozorčí rady a od 10/2015 předseda dozorčí rady
Generali Investments CEE, a.s., Česká republika, od 01/2015 člen
dozorčí rady a od 10/2015 předseda dozorčí rady
Generali Investments Europe, Itálie, CEO
Generali Investments Europe, Itálie, Head of Equities
Generali Investments Sgr, Itálie, Head of Equities and Portfolio
Manager
Eurizoncapital Sgr SpA, Itálie, Analyst and Portfolio Manager
Credit Suisse, Velká Británie, Vice-President - Equity Research
Insurance Team
Urwick Capital Llp, Velká Británie, Partner
Lehman Brothers International, Velká Británie, Analyst - Equity
Research
Rolofinance (Unicredito Italiano Group), Itálie, Financial Analyst

Gregor Pilgram
Vzdělání:
Praxe:
- v České republice:
02/2014 – dosud
10/2013 –12/2015
od 10/2014
od 04/2015

Wirtschaftsuniversitaet
Administration

Vienna,

Rakousko,

Master

of Business

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen dozorčí rady
Generali Investments CEE, a.s., Česká republika,
předseda dozorčí rady a od 10/2015 člen dozorčí rady
Česká pojišťovna a.s., Česká republika, člen dozorčí rady
Generali Pojišťovna, a.s., Česká republika, člen dozorčí rady

- mimo Českou republiku (relevantní v roce 2016):
od 2013
Generali CEE Holding B.V., Nizozemí, Board of Directors, Director
od 08/2013
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polsko, Supervisory Board,
Vice-Chairman
od 08/2013
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polsko, Supervisory
Board, Vice-Chairman
od 07/2014
Genertel Bizstosító Zrt., Maďarsko, Supervisory Board, Director
od 2013
Generali CEE Holding B.V., Nizozemí, Board of Directors, Director
od 09/2013
Generali Poisťovňa, a.s., Slovensko, Supervisory Board, Director
od 11/2013
Generali Bizstosító Zrt., Maďarsko, Supervisory Board, Director
od 07/2016
Akcionarsko družstvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija,
Beograd, Srbsko, Supervisory Board, Chairman
od 06/2016
Generali Osiguranje d.d., Chorvatsko, Supervisory Board, Chairman
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od 05/2016
od 04/2016

Generali Zavarovalnica d.d., Ljubljana, Slovinsko, Management Board,
Director
Akcionarsko družstvo za osiguranje Generali Osiguranje
Montenegro, Černá Hora, Board of Directors, Director

Carlo Schiavetto
Vzdělání:
Praxe:
01/2015 – dosud
11/2013-12/2015
2013 – dosud
2008 – 2013
2005 – 2008
2004 – 2005
2000 – 2004

Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, Vicenza, Itálie, MBA
Ca´ Foscari University, Venice, Itálie, Master degree in Economics
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen dozorčí rady
Generali Investments CEE, a.s., Česká republika, člen
dozorčí rady
Generali CEE Holding B.V., Nizozemí (ČR), Head of Controlling
Department
Assicurazioni Generali, Itálie, Senior Controller - Group Strategic
Planning & Control (4 FTE)
Darta Saving Life Assurance Ltd (Allianz Group), Irsko, Head
of Financial Department
Riunione Adriatica di Securta (Allianz Group), Itálie, Financial
Controller - Finance and Investment Department
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Itálie, Supervisor

Alexandre Lepere
Vzdělání:
Praxe:
01/2015 – dosud
01/2015-12/2015
2012 – dosud
2007 – 2012
2000 – 2006
1997 – 2000

Université Panthéon Assas, Paris II, Francie, Masters in Econometrics
and Finance, Post Graduate course in Statistical Technologies
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen dozorčí rady
Generali Investments CEE, a.s., Česká republika, člen
dozorčí rady
Generali Investment Europe, CEO of Generali Investment Opera
Generali Investment Europe, Head of French Funds of Funds
Department
Generali Investment Europe, Deputy Head of French Funds of Funds
Department
Athena Alternative Asset Management (Allianz Group), Fund of Funds
Manager

Francesco Sola
Vzdělání:

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Itálie, Degree in Business
Administration - Banking, Insurance and Finance
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Praxe:
01/2015 – dosud
01/2015-12/2015
2014 – dosud
2006 – 2014
2004 – 2006
2002 – 2004
1999 – 2002

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen dozorčí rady
Generali Investment CEE, a.s., Česká republika, člen
dozorčí rady
Generali Group - Group Investment Management, Head of Group
Investment Governance
Deloitte, Itálie, Enterprise Risk Services, Partner
Allianz S.p.A., Head of Investment Compliance
Pricewaterhouse Advisory, Senior Consultant
KPMG Advisory, Consultant

Portfolio manažeři - Údaje o svěření obhospodařování majetku Fondů
Údaje o portfolio manažerech společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. kteří byli pověřeni správou výše uvedených fondů v bodě (b):
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999
2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,
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Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002
1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer
P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

Mgr. Patrik Hudec
Vzdělání:
2001- 2009
6/2007
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
12/2014 – 12/2015

Univerzita Karlova Praha, matematicko-fyzikální fakulta, obor:
finanční a pojistná matematika, inženýrské studium
Udělení makléřské licence na základě složení makléřských
zkoušek kat. A, B, C, D
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Head of Fund Portfolio Management
Generali Investments CEE, a.s.

do 01/2015

Generali PPF Asset Management a.s., senior portfolio
manažer

6/2007 – 11/2014
do 01/2015
5/2006 - 6/2007

Generali PPF Asset Management a.s.
PPF Asset Management a.s., portfolio manažer
PPF Asset Management a.s., portfolio manažer –
junior
PPF Asset Management a.s., specialista portfolio
Administrace

2/2005 - 5/2006
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Ing. Michal Belan
Vzdělání:
2010 - 2015
Odborná praxe:
11/2015 – dosud
02/2015 - 10/2015
12/2013 - 03/2014

VŠE v Praze, obor Finanční inženýrství, vedlejší specializace
Finanční management
junior portfolio manažer v Generali Investments CEE12/2014
Generali Investments CEE, a.s.
stáž v HSBC - oddělení kreditních analýz
stáž v PricewaterhouseCoopers - oddělení audit

e) údaje o osobách, na kterých měla Společnost, jako obhospodařovatel investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavní administrátor,
kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních
údajů, výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s
uvedením doby, po kterou obhospodařovatel měl kvalifikovanou účast na těchto osobách;
pokud nejsou k dispozici hospodářské výsledky těchto osob ověřené auditorem, uvede
obhospodařovatel hospodářské výsledky auditorem neověřené a tuto skutečnost vyznačí
Společnost je držitelem 1 zakladatelské akcie společnosti GENERALI INVEST CEE Plc., která je
zahraničním fondem, jehož je Společnost obhospodařovatelem. Dále ve prospěch Společnosti
drží 1 zakladatelskou akcii společnosti GENERALI INVEST CEE Plc. společnost Generali CEE
Holding B.V.
f) údaje o osobách, které se neuvádějí podle písmene e) a i) a které jednaly v rozhodném
období se Společností, jako obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu se sídlem v České republice a hlavním administrátorem, ve shodě
s uvedením jejich identifikačních údajů
Kromě osob uvedených ve výroční zprávě, resp. zprávě o vztazích, nejsou žádné osoby, které
by jednaly ve shodě se Společností.
g) údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem v rozhodném období byla nebo
je Společnost, jako obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu se sídlem v České republice a hlavní administrátor, na svůj účet nebo na účet jím
obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku tohoto obhospodařovatele nebo
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož se spor týká
Společnost v rozhodném období nebyla a není účastníkem takových soudních nebo
rozhodčích sporů, ani na svůj účet ani na účet jí obhospodařovaného investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu, v nichž by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 %
hodnoty majetku Společnosti, investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
jehož se spor týká.
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h) údaje o osobách, které byly v rozhodném období Společností, jako obhospodařovatelem
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice
a hlavním administrátorem, pověřeny výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo výkonem
jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu, s uvedením jejich identifikačních údajů a jednotlivé činnosti, kterou
byly pověřeny
V rozhodném období Společnost nesvěřila jinému subjektu obhospodařování standardních
fondů nebo zahraničních standardních fondů, jejich obhospodařovatelem byla sama
Společnost.
V rozhodném období Společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, která je zahrnuta
v administraci fondu, společnost Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04
Praha 1, IČO: 45272956.
Činnosti vykonávané pověřeným:
a)
vnitřní audit
b)
nabízení investic do investičních fondů, přijímání žádostí o vydání
a odkup cenných papírů investičních fondů.
Dále Společnost v rozhodném období pověřila výkonem jednotlivé činnosti, která je zahrnuta
v administraci fondu, jíž je nabízení investic do investičních fondů, přijímání žádostí o vydání a
odkup cenných papírů investičních fondů, tyto společnosti:
a)
Direct Care s.r.o., se sídlem: Na Pankráci, 1658/121, Nusle, PSČ: 140 00 Praha 4, IČO:
26416549,
b)
Finhaus a.s., se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ: 140 21, IČO: 227108562
c)
Sberbank CZ, a.s., se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, PSČ: 158 00 Praha 5, IČO:
225083325
d)
Moneta Money Bank, a.s., se sídlem: Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ: 140
28, IČO: 25672720.
Společnost byla v účetním období obhospodařovatelem Zahraničního fondu Generali Invest.
Činností administrátora Zahraničního fondu Generali Invest je pověřena společnost RBC
Investor Services Ireland Limited, se sídlem Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin
2, Irsko, která zpracovává mimo jiné výroční zprávu Zahraničního fondu Generali Invest na
základě příslušných irských právních předpisů a která je k dispozici na internetové adrese
https://www.generali-investments.cz/o-nas/vyrocni-zpravy.html
i) údaje o osobách, které měly na Společnosti, jako na hlavním administrátorovi, kvalifikovanou
účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše
a typu účasti na společnosti a uvedením doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na
Společnosti
Jediným akcionářem Společnosti je CZI Holdings N.V. 1112XN Diemen, Diemerhof 42,
Nizozemské království (v roce 2016 se sídlem: 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské
království), tato společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.
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Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1.
aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost v roce 2016 nevydávala žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj a nevyvíjela
aktivity v této oblasti.
2.
nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost nenabyla v rozhodném období vlastní akcie ani vlastní podíly.
3.
aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost veškeré aktivity prováděla v souladu s právními předpisy na ochranu životního
prostředí.
4.
aktivitách v oblasti pracovněprávních vztahů
Společnost se snaží vytvářet pracovní podmínky, které dávají možnost zaměstnancům plně
využívat jejich schopností, umožňují jim profesní a osobní rozvoj, a zároveň dodržuje veškeré
předpisy týkající se pracovněprávních vztahů. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zajištění
zákonných pracovně lékařských preventivních služeb jsou plněny na základě smlouvy se
zdravotnickým zařízením.
5.
pobočce nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí
Společnost ukončila činnost dvou organizačních složek ve Slovenské a Polské republice (viz
písm. c) této Informační povinnosti Společnosti) a k 31.12.2016 již neměla žádné pobočky ani
jiné části obchodního závodu v zahraničí.
Dodatečné informace o odměňování zaměstnanců Společnosti:
Na základě článků 103 až 107 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze
dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře,
pákový efekt, transparentnost a dohled uvádí Společnost následující informace, které se
týkají odměňování zaměstnanců Společnosti.
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
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odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.

Za rok 2016 uvádíme následující údaje.
Průměrný celkový počet zaměstnanců

118

Fixní odměna

90 226

Variabilní odměna

34 921

S/Z pojištění

30 963

Zároveň zde uvádíme údaje k zaměstnancům a vedoucím osobám, jejichž činnost má
podstatný vliv na rizikový profil fondů:

Průměrný celkový počet zaměstnanců

9

Fixní odměna

31 521

Variabilní odměna

17 173

S/Z pojištění

7 066

Informace o předpokládaném vývoji činnosti Společnosti v roce 2017
V roce 2017 bude Společnost pokračovat v obhospodařování investičních fondů s cílem
co nejlepšího zhodnocování svěřených klientských prostředků. V rámci produktové nabídky
se bude Společnost i nadále soustředit na zkvalitnění již existujících produktů a další
rozšiřování produktového portfolia. V rámci asset managementu bude i nadále prvotním
cílem Společnosti dosáhnout co nejlepšího zhodnocení jednotlivých portfolií.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Generali Real Estate Fund CEE a.s.,
investiční fond

generali-investments.cz

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2016
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha účetní závěrky

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond
Sídlo: Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4
Identifikační číslo: 24736694
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: kolektivní investování

ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

530 180
530 180
671 245
671 245
5 251 201
3 805
6 456 431

822 477
822 477
639 788
639 788
2 885 250
4 347 515

Bod

31.12.2016

31.12.2015

6
7
8

974
7 064
364 000
5 186 200
30 000
850 733
850 733
17 460

21 087
27 973
264 000
3 657 200
30 000
318 771
318 771
-3 426
31 910

6 456 431

4 347 515

Bod

31.12.2016

31.12.2015

15b
9

6 768 166
319 773
6 448 393

4 298 455
132 605
4 298 455

15b

320 236

135 676

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom: a) splatné na požádání
4
Pohledávky za nebankovními subjekty
v tom: b) ostatní pohledávky
8
Účasti s rozhodujícím vlivem
11 Ostatní aktiva
Aktiva celkem
tis. Kč
4
5
8
9
12
13
14
15

PASIVA
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Základní kapitál
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly
z toho: c) z přepočtu účastí
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období

3
4
5

8

Pasiva celkem
tis. Kč

4
8
12

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem
Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování
Podrozvahová pasiva celkem
Závazky z pevných termínových operací
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1
5
6
9
19
23
24

Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Bod

31.12.2016

10

26 052
-4 901
921
-3 660
18 412
-952
17 460

11
12
14

31.12.2015
upraveno
30 685
227
-3 184
-1 293
-1 579
24 629
-7 281
31 910
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosince 2016

tis. Kč
Zůstatek k 31.12.2014
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kursové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní
období
Dividendy
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31.12.2015
Kursové rozdíly a oceňovací
rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní
období
Dividendy
Použití fondů
Převody do fondů
Snížení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31.12.2016

Základní
kapitál

Emisní
ážio

Kapitál.
fondy

Oceňovací
rozdíly

Nerozdělený
zisk/ztráta

Zisk
(ztráta)

Celkem

152 000
-

2 022 000
-

30 000
-

169 881
-

-3 426
-

-

2 370 455
-

-

-

-

148 890

-

-

148 890

112 000
264 000

1 635 200
3 657 200

30 000

318 771

-3 426

31 910
31 910

31 910
1 747 200
4 298 455

-

-

-

531 962

-

-

531 962

100 000
364 000

1 529 000
5 186 200

30 000

850 733

-28 484
31 910
-

17 460
-31 910
17 460

17 460
-28 484
31 910
-31 910
1 629 000
6 448 393
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (do 21. března 2016 GENERALI REAL
ESTATE FUND CEE A.S., do 13. července 2015 ČP INVEST Realitní uzavřený investiční
fond a.s.) (dále jen “Fond”) byl založen společností ČP INVEST investiční společností, a.s.
(od 1. 1. 2016 GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnost, a.s.) na základě
rozhodnutí České národní banky ze dne 20. srpna 2010 jako uzavřený investiční fond. Fond
byl zapsán do obchodního rejstříku dne 15. září 2010.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond je speciálním fondem, do kterého jsou shromažďovány peněžní prostředky
od kvalifikovaných investorů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek (zveřejňované na
http://www.generali.com), ke které Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
sestavuje Assicurazioni Generali, se sídlem: Piazza Duca Degli Abruzzi, 2; 34132
Trieste, Itálie
Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek (zveřejňované na
http://www.generalicee.com), ke které Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
sestavuje Generali CEE Holding B. V. organizační složka, se sídlem: Na Pankráci 1658/121,
P.O.Box 39; 140 21 Prague 4; Česká republika
Složení představenstva a dozorčí rady Fondu k 31. prosinci 2016:
Funkce
Představenstvo

Jméno
člen

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

zastoupení právnické osoby

předseda

Ing. Josef Beneš

zastoupení právnické osoby

místopředseda

Mgr. Martin Vít

člen

Mgr. Martin Vrecion

Dozorčí rada
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Změny zapisované do obchodního rejstříku v části Statutární orgán
- člen představenstva Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 438
73 766, zapsáno dne 20.1.2016;
- zapsán Ing. Josef Beneš jako osoba zastupující při výkonu funkce společnost
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., zapsán dne 3.1.2016;
- zapsán Mgr. Martin Vít jako osoba zastupující při výkonu funkce společnost Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s., zapsán dne 3.1.2016;
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu společností Generali Investments CEE, investiční společností,
a.s. (dále jen „Společnost“). O stavu a pohybu majetku Fondu účtuje Společnost odděleně
od svého majetku a majetku v ostatních podílových fondech.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
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Majetek Fondu bude v souladu s investiční politikou investován do následujících druhů
aktiv:
- nástroje peněžního trhu (pokladniční poukázky) a vklady nebo termínované
vklady v bankách,
- státní dluhopisy emitentů ze států ČR a EU,
- podíly v realitních společnostech,
- pohledávky,
- finanční deriváty.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a související přílohu, je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami
vydanými Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční
instituce. Je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován
oceněním finančních nástrojů na reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno
jinak a účetní závěrka není konsolidována. Konsolidovanou účetní závěrku Fond
nesestavuje, neboť je sestavována Českou pojišťovnou, a.s. jakožto majoritním vlastníkem
Fondu.

2

UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace. Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí
kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu
ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se
těchto práv vzdá.
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným ČNB (dále jen „ČNB“).

(c)

Majetkové účasti v nemovitostních společnostech s rozhodujícím vlivem
Společnost v níž má fond rozhodující vliv (dále také „dceřiná společnost“) je společnost
ovládaná Fondem, v němž Fond může určovat finanční a provozní politiku s cílem získat
přínosy z činnosti společnosti.
Oceňování účastí v nemovitostních společnostech
Účasti v dceřiných společnostech jsou oceněny v souladu s platnými právními předpisy
reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovována minimálně jednou ročně.
Do prvního stanovení reálné hodnoty majetkových účastí v nemovitostních společnostech je
reálnou hodnotou pořizovací cena účastí.
Účtování o účastech na nemovitostních společnostech
Při prvotním zachycení jsou účasti v nemovitostních společnostech zachyceny v pořizovací
hodnotě , která zahrnuje cenu pořízení a s pořízením související náklady. Následně jsou
účasti v nemovitostních společnostech vykázány v reálné hodnotě.
Přecenění účastí v nemovitostních společnostech včetně přepočtu cizích měn je vykázáno
v pasivech v položce „Oceňovací rozdíly z majetku a závazků“.
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Trvalé snížení hodnoty účastí v majetkových společnostech
V případě trvalého snížení hodnoty účastí v nemovitostních společnostech je snížení včetně
přepočtu cizích měn vykázáno ve výkazu zisku a ztráty Fondu na řádku „Zisk nebo ztráta
z operací s cennými papíry a účastmi“.
(d)

Úvěry, půjčky a úrokové výnosy
Při prvotním zaúčtování jsou úvěry a půjčky zaúčtovány ve jmenovité hodnotě a následně
přeceňovány na reálnou hodnotu. Časové rozlišení úroků vztahující se k poskytnutým
úvěrům a půjčkám je zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv.

(e)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období. Efektivní
úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti nebo
nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(f)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou určeny
ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto deriváty
i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné hodnoty
účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty byly nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně oceňovány
reálnou hodnotou.
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Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu,
nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.
(g)

Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Odměny členům představenstva a dozorčí rady
Odměny členům představenstva a dozorčí rady jsou vykazovány v rámci správních nákladů.
Fond nemá žádné zaměstnance.
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(j)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena akcie je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a příslušného počtu
akcií. Akcie jsou prodávány investorům na základě čtvrtletně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(k)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady, vedoucím
zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 4, 6, 7 a 9.
(l)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů
v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu
sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(m)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané upsáním akcií jsou vykazovány v základním kapitálu Fondu.

(n)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž došlo
v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání
a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
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Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno
společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny v příslušné položce
výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.
Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
(o)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných papírů,
jsou účtovány přímo do nákladů.

(p)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

reklasifikace

2015 upraveno

Správní náklady

4 683

-3 104

1 579

80

3 104

3 184

Náklady na poplatky a provize

(q)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

530 180

822 477

Celkem

530 180

822 477

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jsou splatné
na požádání.
4

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY
Pohledávky za nebankovními subjekty představují úvěry poskytnuté nemovitostním
společnostem ovládaným Fondem.
tis. Kč
Pohledávky za tuzemskými nebankovními subjekty

31. prosince 2016
Úroková sazba

Částka

Solitaire Real Estate, a.s.

2,16%

189 140

PALAC KRIZIK a.s.

3,91%*

482 105

Celkem

671 245

* sazba platná od 30. 5. 2016 (do 29. 5. 2016 byl úrok ve výši 3,94%)

Poskytnuté úvěry k 31. 12. 2016 představují úvěry spřízněným osobám ve výši 7 000 tis.
EUR poskytnutý společnosti Solitaire Real Estate a dále úvěr ve výši 482 105 tis Kč
poskytnutý společnosti PALAC KRIZIK a.s.
Úroky za rok 2016 byly splaceny v roce 2016.
Dne 9. 12. 2016 byl částečně splacen úvěr poskytnutý společnosti PALAC KRIZIK a.s. ve
výši 30 000 tis. Kč včetně úroků.
tis. Kč

31. prosince 2015
Úroková sazba

Částka

Solitaire Real Estate, a.s.

5,81%

127 663

PALAC KRIZIK a.s.

3,94%

512 125

Pohledávky za tuzemskými nebankovními subjekty

Celkem

639 788

Poskytnuté úvěry k 31. 12. 2015 představují úvěr spřízněné osobě ve výši 5 056 tis. EUR
poskytnutý společnosti Solitaire Real Estate, a.s. a dále úvěr poskytnutý společnosti PALAC
KRIZIK a.s. ve výši 512 105 tis. Kč.
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5

ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM
Fond vlastnil k 31.12.2016 podíly v 8 nemovitostních společnostech.

Název společnosti
sídlo

Vlastnický podíl

Základní kapitál v OR

Počet akcií

V%

v tis.

100

2 004

11

100

128 296

64 148

50

1 010

101

100

200

-

100

50 (PLN)

200

100

50 (PLN)

100

100

1 000

-

100

200

-

CITY EMPIRIA a.s.
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Solitaire Real Estate, a.s.
Rozkošného 1058/3, Praha 5
PALAC KRIZIK a.s.
Radlická 608/2, Praha 5
IDEE s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Praha 1
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE I Sp. Z o.o.
Postępu 15B, Warszawa
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE II Sp. Z o.o.
Postępu 15B, Warszawa
Náměstí Republiky 3a, s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Nové Město, 110 00
Praha 1
MUSTEK PROPERTIES, s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Nové Město, 110 00
Praha 1

Čistá hodnota aktiv byla určena na základě expertního ocenění nemovitosti upraveného
o ostatní aktiva a pasiva.
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Tržní hodnota účastí
Název společnosti
sídlo

Tržní hodnota

Tržní hodnota

k 31.12.2015

k 31.12.2016

956 061

1 149 485

293 672

599 688

510 311

558 737

397 651

444 804

727 523

780 977

32

3 945

-

845 419

-

868 146

CITY EMPIRIA a.s.
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Solitaire Real Estate, a.s.
Rozkošného 1058/3, Praha 5
PALAC KRIZIK a.s.
Radlická 608/2, Praha 5
IDEE s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Praha 1
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE I Sp. Z o.o.
Postępu 15B, Warszawa
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE II Sp. Z o.o.
Postępu 15B, Warszawa
Náměstí Republiky 3a, s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Nové Město, 110 00 Praha 1
MUSTEK PROPERTIES, s.r.o.
Václavské náměstí 823/33, Nové Město, 110 00 Praha 1
Celkem

2 885 250

5 251 201

Výpočet reálné hodnoty podílů byl v roce 2016 upraven v souvislosti se změnou struktury
portfolia, detailní analýzy externího ocenění nemovitostí a nákupu nových nemovitosti. Od
historického uplatnění 10% diskontu bylo upuštěno, protože důvody pro jeho použití
pominuly.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dohadné položky pasivní

449

723

Závazky z přecenění forwardů

525

2 683

-

16 777

Odložená daň
Ostatní
Celkem

-

904

974

21 087

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
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7

VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

27 025

Doplatek správního poplatku

4 547

920

Dohad depozitářský poplatek

22

22

Platba za poradenskou činnost v oblasti realit

2 495

6

Celkem

7 064

27 973

Majetková účast IDEE doplatek

8

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál k 31. prosinci 2016
Datum

Nominální

registrace

hodnota akcie

Česká pojišťovna a.s.

24. září 2010

1 000 000

2

2 000

Česká pojišťovna a.s.

1. listopadu 2010

1 000 000

23

23 000

Česká pojišťovna a.s.

30. září 2011

1 000 000

25

25 000

GP Reinsurance EAD

28. listopadu 2012

1 000 000

20

20 000

Česká pojišťovna a.s.

12. března 2014

1 000 000

66

66 000

Česká pojišťovna a.s.

25. března 2015

1 000 000

69

69 000

GP Reinsurance EAD

25. března 2015

1 000 000

32

32 000

1 000 000

27

27 000

Akcionáři

SMALL GREF a.s.

Počet akcií

Nominální
hodnota

Česká pojišťovna a.s.

10. března 2016

1 000 000

34

34 000

GP Reinsurance EAD

10. března 2016

1 000 000

34

34 000

SMALL GREF a.s.

10. března 2016

1 000 000

32

32 000

364

364 000

sídlo

Počet akcií

Podíl v %

Spálená 75/16, Praha 1

219

60,16 %

68 Knyaz Alexander Dondukov,

86

23,63 %

59

16,21 %

364

100%

celkem

Akcionáři
Česká pojišťovna a.s.,
GP Reinsurance EAD,.

Sofia, Bulharsko
SMALL GREF a.s.

Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00
Praha 4

celkem
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V roce 2015 rozhodli akcionáři o zvýšení základního kapitálu o 112 000 tis. Kč na 264 000 tis.
Kč. Emisní kurz každé nové akcie činí 15 600 tis. Kč. Hlasovací práva odpovídají
vlastnickému podílu.
Dne 7. března 2016 došlo ke změně akcionářské struktury Fondu. Tato změna nastala
převodem 27 kusů akcií vlastněných společností Generali Pojišťovna a.s., které byly použity
jako nepeněžní vklad, na úhradu 42 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč,
vydané za emisní kurs ve výši 10 465 tis. Kč, ve společnosti SMALL GREF a.s., která se
tímto stala akcionářem Fondu.
V roce 2016 rozhodli akcionáři o zvýšení základního kapitálu o 100 000 tis. Kč na 364 000 tis.
Kč. Emisní kurs akcie byl stanoven na 16 290 tis. Kč a je dán součtem jmenovité hodnoty
a emisního ážia. Hlasovací práva odpovídají vlastnickému podílu.

Oceňovací rozdíly k 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci 2015 lze analyzovat následovně:

tis. Kč
Přecenění účastí s rozhodujícím vlivem (poznámka 5)
Odložená daň z přecenění
Oceňovací rozdíly ve vlastním kapitálu

31. prosince 2016

31. prosince 2015

850 733

335 548

-

- 16 777

850 733

318 771

Úhrada ztráty / rozdělení zisku
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 31 910 tis. Kč byl použit zčásti ve výši 3 426 tis. Kč k úhradě
ztrát z minulých let a zčásti ve výši 28 484 tis. Kč byl vyplacen ve formě dividendy akcionářům
Fondu.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 17 460 tis. Kč bude vyplacen ve formě dividendy akcionářům
fondu.
Převod zisku za rok 2016 prozatím nebyl schválen valnou hromadou Fondu.
9

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 6 448 393 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 4 298 455 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je uvedena
v poznámce 11.
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10

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z úvěrů
Úroky z termínovaných vkladů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

11

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

227

25 700

30 065

-

21

352

372

26 052

30 685

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu
Poplatek depozitáři
Ostatní poplatky a provize
Celkem

4 547

2 840

264

264

90

80

4 901

3 184

*Oprava chyby viz bod 2 (p)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,08 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu částku 264 tis. Kč.
12

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Odměny členům dozorčí rady

13

13

Náklady na audit

1 018

809

Ostatní

2 629

757

Celkem

3 660

1 579

2016

2015

920

1 231

32

-18

952

1 213

*Oprava chyby viz bod 2 (p)
13

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Splatná daň byla vypočítána následovně:
tis. Kč
Splatný daňový náklad
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem
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Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

18 412

24 629

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-

-

18 412

24 629

920

1 231

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

Zaúčtovaná odložená daňová pohledávka / závazek
Odložený daňový závazek a potenciální odložená daňová pohledávka jsou vypočteny ve výši
5 % a lze je analyzovat následovně:
tis. Kč

14

2016

2015

Oceňovací rozdíly ve vlastním kapitálu

-

16 777

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

-

-

Celkem

-

16 777

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Za spřízněné osoby lze považovat Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Generali Versicherung AG a nemovitostní společnosti, ve kterých Fond drží vlastnický podíl.
Pohledávky za spřízněnými osobami
Úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem
Úroky z úvěrů poskytnutých nemovitostním společnostem

2016

2015

671 245

639 767

-

21

3 754

-

674 999

639 788

Závazky ke spřízněným osobám

2016

2015

Nevyfakturovaný poplatek za správu Fondu

Zálohy na poplatky za správu
Celkem

4 547

-

Doplatek správního poplatku

-

920

Majetková účast IDEE doplatek

-

27 025

Neuhrazená platba za Poradenské služby

2 495

-

Celkem

7 042

27 945
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Náklady účtované Fondu od spřízněných osob

2016

2015

Úplata za obhospodařování

4 547

2 840

Celkem

4 547

2 840

výnosy účtované Fondem od spřízněných osob

2016

2015

Úroky z úvěrů poskytnutých nemovitostním společnostem

25 700

30 065

Celkem

25 700

30 065

15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond není v důsledku své všeobecné investiční strategie v souladu se svým statutem
vystaven vlivu tržního rizika, s výjimkou volatility na trhu komerčních nemovitostí, kde může
působením tržních faktorů docházet k výrazným výkyvům reálné hodnoty nemovitostí, které
přímo ovlivňují hodnotu účastí, do nichž Fond investuje.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů

31. prosince 2016
tis. Kč

Tuzemsko

Evropská unie

Ostatní

Celkem

Pohledávky za bankami

530 180

-

-

530 180

Pohledávky za nebankovními subjekty

671 245

-

-

671 245

4 466 279

784 922

-

5 251 201

3 805

-

-

3 805

5 671 509

784 922

-

6 456 431

Aktiva

Účasti s rozhodujícím vlivem
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
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31. prosince 2015

tis. Kč

Tuzemsko

Evropská unie

Ostatní

Celkem

Pohledávky za bankami

822 477

-

-

822 477

Pohledávky za nebankovními subjekty

Aktiva

(b)

639 788

-

-

639 788

Účasti s rozhodujícím vlivem

2 157 695

727 555

-

2 885 250

Aktiva celkem

3 619 960

727 555

-

4 347 515

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

319 773

132 605-

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

320 236

135 676

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

12

-

525

2 683

-513

-2 683

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění rizik.
Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(b)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn. Čistá
výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči české
koruně.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

PLN

CZK

Celkem

11 237

40

518 903

530 180

Aktiva
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními subjekty

189 140

-

482 105

671 245

Účasti s rozhodujícím vlivem

-

784 922

4 466 279

5 251 201

Ostatní aktiva

-

-

3 805

3 805

200 377

784 964

5 471 092

6 456 431

-

-

974

974

2 495

-

4 569

7 064

2 495

-

5 543

8 038

197 882

784 962

5 465 549

6 448 393

-189 140

-131 096

319 773

-463

8 742

653 866

5 785 322

6 447 930

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných
termínových kontraktů a opčních kontraktů.

Fond je vystaven kurzovému riziku z titulu otevřené měnové pozice PLN vzniklé z investic v Polsku.

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

PLN

CZK

Celkem

217

48

822 212

822 477

Pohledávky za nebankovními subjekty

-

-

639 788

639 788

Účasti s rozhodujícím vlivem

-

-

2 885 250

2 885 250

217

48

4 347 250

4 347 515

Ostatní pasiva

-

-

21 087

21 087

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

27 973

27 973

-

-

49 060

49 060

217

48

4 298 190

4 298 455

Aktiva
Pohledávky za bankami

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
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(c)

Úrokové riziko
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 530 180 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 822 477 tis. Kč) a pohledávky za nebankovními
subjekty ve výši 671 245 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 639 788 tis. Kč).
Bližší informace k úrokovému riziku z pohledávek za klienty jsou uvedeny v poznámce 4.
Z uvedených expozic neplyne Fondu významné úrokové riziko.

(d)

Riziko likvidity
Následující tabulka člení aktiva a závazky Fondu podle příslušných pásem splatnosti
na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.

31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

530 180

subjekty
Účasti s rozhodujícím vlivem

tis. Kč

1 - 5 let

Nespecifikováno

Celkem

-

-

-

530 180

-

-

671 245

-

671 245

-

-

-

5 251 201

5 251 201

Aktiva
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními

Ostatní aktiva

3 805
530 180

-

671 245

5 251 201

6 456 431

974

-

-

-

974

7 064

-

-

-

7 064

8 038

-

-

-

8 038

522 142

-

671 245

5 251 201

6 448 393

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Nespecifikováno

Celkem

822 477

-

-

-

822 477

-

512 105

127 683

-

639 788

Aktiva
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními
subjekty
Účasti s rozhodujícím vlivem

-

-

-

2 885 250

2 885 250

822 477

512 105

127 683

2 885 250

4 347 515

Ostatní pasiva

21 087

-

-

-

21 087

Výnosy a výdaje příštích období

27 973

-

-

-

27 973

49 060

-

-

-

49 060

773 417

512 105

127 683

2 885 250

4 298 455

Pasiva

Čistá výše aktiv
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GENERALI REAL ESTATE FUND CEE A.S., INVESTIČNÍ FOND (DÁLE V TÉTO ČÁSTI JEN „FOND“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu zejména § 291, § 234 a § 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2
k vyhlášce č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“),
a článků 103 až 107 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19.
prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU,
pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt,
transparentnost a dohled (dále jen „Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále též „Společnost“), jako individuální
statutární orgán Fondu, tyto informace o Fondu:
a) údaje o názvu investičního fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému
číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN), pokud
byl přidělen
Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond, ISIN: CZ0008041092, IČO: 24736694
b) údaje o některých změnách skutečností ohledně Fondu zapisovaných do obchodního
rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období
Během rozhodného období roku 2016 došlo zejména k těmto změnám skutečností ohledně
Fondu zapisovaných do obchodního rejstříku:
1) Změny v části Statutární orgán - představenstvo:
- člen představenstva Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO:
438 73 766, zapsáno dne 20.1.2016;
- zapsán Ing. Josef Beneš jako osoba zastupující při výkonu funkce společnost
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., zapsán dne 3.1.2016;
- zapsán Mgr. Martin Vít jako osoba zastupující při výkonu funkce společnost
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., zapsán dne 3.1.2016;
2) Změny v části Akcie:
- 364 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,
zapsáno dne 21.3.2016;
3) Změny v části Základní kapitál:
- 364 000 000,- Kč, splaceno: 100%, zapsáno dne 21.3.2016;
c) údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio
manažerech Fondu, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni,
od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat
funkci nebo činnost
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Představenstvo
Jediným členem představenstva Fondu je Společnost . Člena představenstva Fondu,
tedy Společnosti, při výkonu funkce zastupují: Ing. Josef Beneš (předseda představenstva
Společnosti) a Mgr. Martin Vít (místopředseda představenstva Společnosti).
Ing. Josef Beneš – zastupující Společnost jako jediného člena představenstva Fondu
ve výkonu funkce od 3.1.2016 (předseda představenstva Společnosti, nar. 29.4.1970,
bydliště: Praha 5, U kříže 631/20, Jinonice, PSČ 158 00);
Mgr. Martin Vít - zastupující Společnost jako jediného člena představenstva Fondu ve výkonu
funkce od 3.1.2016 (místopředseda představenstva Společnosti, nar. 31.3.1976, bydliště:
Praha 5, Švejcarovo náměstí 2660/2, Stodůlky, PSČ 155 00).
Popis zkušeností a kvalifikace členů představenstva:
Ing. Josef Beneš
Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická, Praha, obor Bankovnictví a Finance
School of International Affairs and Business School, Columbia University,
New York, USA

Praxe:
2014 – dosud Generali CEE Holding B.V., Chief Investment Officer
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), generální ředitel (CEO)
a předseda představenstva
2014 - 12/2015

Generali Investments CEE a.s. (do 01/2015 pod názvem Generali PPF
Asset Management, a.s.), generální ředitel a předseda
představenstva

2012 - 2014

Raiffeisenbank, a.s., Chief Investment Officer
Raiffeisen
penzijní
společnost,
a.s.
v
likvidaci,
předseda představenstva
Raiffeisen
investiční
společnost
a.s.,
generální
ředitel
a předseda představenstva

2002 - 2012

ČSOB Asset Management, a.s., generální ředitel a předseda
představenstva
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, člen
představenstva

2000 - 2002

Standard Bank Ltd., Head of CEE and Middle East Markets, Londýn,
Velká Británie

1996 - 2000

IPB (Investiční a poštovní banka, a.s.), Head of Treasury

06 - 12/1995

World Bank, China Country Operation Department, Washington, USA
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1992 - 1994

Česká národní banka, Junior Analyst

Mgr. Martin Vít
Vzdělání:
Praxe:
2014 - dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), místopředseda
představenstva, zástupce generálního ředitele (Deputy CEO)

2014 - 12/2015

Generali Investments CEE a.s. (do 01/2015 pod názvem Generali PPF
Asset Management, a.s.), člen představenstva

2013 - 2014

Raiffeisen investiční společnost, a.s., místopředseda
představenstva a výkonný ředitel

2013 - 2013

Raiffeisen penzijní společnost a.s., manažer útvaru vnitřní kontroly

2012 - 2013

Raiffeisenbank a.s., projektový manažer

2004 – 2012

ČSOB Asset
a compliance

2004 - 2008

ČSOB Asset Management, a.s., člen představenstva

2002 - 2004

Patria Asset Management, a.s., vedoucí právního oddělení

Management,

a.s.,

vedoucí

právního

oddělení

Dozorčí rada
Mgr. Martin Vrecion – člen dozorčí rady, nar. 27.10.1975, bytem Trnkovo náměstí 1112/3,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5, od 24.11.2015
Popis zkušeností a kvalifikace člena dozorčí rady
Mgr. Martin Vrecion
Vzdělání:
Praxe:
2008 – dosud
2000 – 2008

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní
věda
Generali CEE Holding B.V. (dříve Generali PPF Holding B.V.), právník
Čepro a.s., právník

Údaje o portfolio manažerovi společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. který byl pověřen správou Fondu:
Ing. Daniel Kukačka
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Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999
2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer
a člen představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

d) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Detailní údaje o portfolio manažerovi Fondu (včetně jeho znalostí
a zkušeností) viz bod c) informační povinnosti. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného
období ve vztahu k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
e) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
f) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
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Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
g) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
h) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Majetkové účasti
CITY EMPIRIA a.s.
Solitaire Real Estate, a.s.
PALAC KRIZIK a.s.
IDEE s.r.o.
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE I Sp. Z o.o.
PL INVESTMENT JEROZOLIMSKIE II Sp. Z o.o.
Náměstí Republiky 3a, s.r.o.
MUSTEK PROPERTIES, s.r.o.

719 085
389 520
525 891
397 651
727 524
3 569
831 000
805 851

Celková reálná
hodnota v tis. Kč

Počet
jednotek

1 149 485
599 688
558 737
444 804
780 977
3 569
845 419
868 146

vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě

Miliony

i)

Celková pořizovací
cena v tis. Kč

18,00

17,50

17,00

16,50

16,00

15,50

11
64 148
101
200
100
-
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Poznámka: nárůst NAV/akcie k 31.12.2016 je dán každoročním přeceněním majetkových
účastí na tržní hodnotu a to vždy ke konci daného roku
j)

soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.

k) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond v roce 2016 vyplatil dividendy v celkové výši 28 484 tis. Kč.
l)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,08% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 264 tis. Kč.

m) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období

Datum

Fondový kapitál
Fondový
na akcii
kapitál celkem Počet akcií
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

31.12.2014

15 595

2 370 456

152

31.12.2015

16 282

4 298 455

264

31.12.2016

17 715

6 448 393

364

n) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
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tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů.
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které se
zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali a hodnocení
výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému odměňování
podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad rámec rizikového
profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich strategií a zahrnují
postupy k zamezování střetu zájmů.
Podrobnější informace o výši odměn zaměstnanců Společnosti je uvedeno přímo v její
Výroční zprávě.
Odměny členů dozorčí rady jsou uvedeny v příloze účetní závěrky Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů.
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
Podrobnější informace o výši odměn zaměstnanců Společnosti je uvedeno přímo v její
Výroční zprávě.
q) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
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Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
r) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
s) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů.
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
Podrobnější informace o výši odměn zaměstnanců Společnosti je uvedeno přímo v její
Výroční zprávě.
t) údaje o využití pákového efektu
Fond nepoužívá metodu pákového efektu.
u) údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto
fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu
Fond neuzavřel žádnou dohodu týkající se poskytnutí investičního nástroje z majetku fondu.

GENERALI REAL ESTATE FUND CEE A.S., INVESTIČNÍ FOND (DÁLE V TÉTO ČÁSTI JEN „FOND“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

v) údaje o tom, zda se depozitář dohodl s pověřeným podle odst. 82 odst. 2 písm. b) ZISIF na
náhradě ztráty investičních nástrojů pověřeným, jakož i údaj o změně a povaze změny této
dohody
Fond neevidoval žádnou dohodu mezi depozitářem a pověřeným podle odst. 82 odst. 2 písm.
b) ZISIF týkající se náhrady ztráty investičních nástrojů.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost rovněž
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Společnost dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely požadavku
čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody,
které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

608 013
608 013

218 601
218 601

4

3 999 306

5

3 999 306
7 283

3 871 228
36 439
3 834 789
42 892

4 614 602

4 132 721

Bod

31.12.2016

31.12.2015

6

146 396
13 844
1 136 009
2 294 339

50 405
1 548
1 029 238
2 183 096

868 433
155 581

642 957
225 477

4 614 602

4 132 721

31.12.2016

31.12.2015

8 008 479

7 969 197

3 554 117
4 454 362

3 888 427
4 080 768

3 674 307

3 869 151

3 674 307

3 869 151

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

a) splatné na požádání
a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

Aktiva celkem
tis. Kč
PASIVA
4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
z předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období

7
7

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

9

180 763
180 633

196 160
196 100

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

10
11

-85 568
69 225

-81 693
115 502

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

13

-676

-660

163 744
-8 163
155 581

229 309
3 832
225 477

19
23
24

14
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond byl založen jako otevřený podílový fond pod názvem Thesaurus - uzavřený podílový
fond KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Účastnil se druhé vlny
kuponové privatizace. Jeho podílové listy s ISIN CZ0008470390 byly veřejně
obchodovatelné. V roce 2001 se Fond stal fondem otevřeným, s nekótovanými podílovými
listy, došlo ke štěpení jeho podílových listů, změnil investiční zaměření z fondu smíšeného
na fond dluhopisový, a byl přejmenován z Thesaurus na Fond korporátních dluhopisů. Jeho
podílové listy dostaly nové (nynější) ISIN. Odkup a nákup podílových listů fond zahájil
15.11.2001. V roce 2002 byl po změně jména společnosti upraven název Fondu. Dne
7.8.2004 se Fond sloučil s fondy Český otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a. s. a Moravskoslezský otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a. s. Dne 29. 4. 2005 byl Fond přeměněn ze speciálního fondu na standardní
fond. Dne 25.9.2006 se Fond sloučil s fondem Fond státních dluhopisů otevřený podílový
fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. (od 1. 1. 2016 Fond korporátních dluhopisů,
otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.).
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
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Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Fond provádělo odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejňovaným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
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(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.

(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty byly nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.
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(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Fond úvahu veškeré smluvní peněžní toky plynoucí
z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do výpočtu
budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté mezi
smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
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Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 12.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia
(8)
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(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:

tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

80 739

-80 079

660

1 614

80 079

81 693

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

608 013

218 601

Celkem

608 013

218 601

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

36 439

Dluhopisy vydané ostatními osobami

3 999 306

3 834 789

Čistá účetní hodnota

3 999 306

3 871 228

31. prosince 2016

31. prosince 2015

6 704

-

Dluhopisy vydané vládními institucemi

5

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Uhrazené zálohy na správní poplatek
Pohledávky z neobdrženého kupónu

205

-

Finanční deriváty

374

42 892

7 283

42 892

Celkem

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 12.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

113 663

23 616

709

2 023

19 746

15 218

Závazky vůči státnímu rozpočtu

6 285

1 348

Závazky vůči podílníkům

5 544

7 559

449

641

146 396

50 405

Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky z nákupu cenných papírů

Dohadné účty pasivní
Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 12.
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7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 3. 12. 2016 z 2 208 613 221ks (2015: 2 097 369 787 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 2,0168Kč
(2015: 1,9458Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia
Kapitálové fondy

Emisní ážio

nominální hodnota PL

Kapitálový fond
nerozdělený

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

Celkem

majetek
1 851 486

821 412

85 726

2 758 624

761 076

683 327

-

1 444 403

-515 192

-475 501

-

-990 693

2 097 370

1 029 238

85 726

3 212 334

638 404

630 689

-

1 269 093

-527 161

-523 918

-

-1 051 079

2 208 613

1 136 009

85 726

3 430 348

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

413 965

421 557

2 447

2 791

416 412

424 348
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Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 225 477 tis. byl v souladu se statutem Fondu převeden na
účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 155 581 tis. Kč bude navržen k převodu na účet
nerozděleného zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 4 454 362 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 4 080 768 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

180 633

196 101

130

59

180 763

196 160

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

upraveno
Poplatek za správu Fondu

80 842

77 232

Poplatek depozitářský

2 990

2 847

Poplatek za správu CP

1 478

1 383

259

231

85 568

81 693

Ostatní poplatky a provize
Celkem

Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 1,9 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly

31. prosince 2016

31. prosince 2015

153 486

370 195

-101 935

-258 807

15 878

2 704

Ostatní

1 796

1 410

Celkem

69 225

115 502

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů
nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů na reálnou
hodnotu.
Zisk nebo ztráta z derivátů představuje zisky a ztráty při vypořádání derivátů a zároveň
přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu.
12

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

6 704

-

Aktiva
Zálohy na poplatky za správu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období

686

649

13 567

-

80 842

77 232

4 454 362

4 080 768

Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
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13

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno

Náklady na audit

675

650

1

10

676

660

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad

8 188

3 807

Ostatní
Celkem

14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

-25

25

8 163

3 832

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně
Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

2016

2015

163 744

229 309

-

-

21

1

-

-153 175

163 765

76 135

8 188

3 807

Podle zákona o daních z příjmů může Fond převést daňovou ztrátu vzniklou roku 2014 do
příštích pěti let.
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15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na dluhopisových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

608 013

-

-

-

608 013

10 148

1 325 817

13 609

2 649 732

3 999 306

7 079

-

204

-

7 283

625 240

1 325 817

13 813

2 649 732

4 614 602

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

218 601

-

-

-

218 601

Dluhové cenné papíry

72 293

1 776 928

12 936

2 009 071

3 871 228

Ostatní aktiva

42 892

-

.-

-

42 892

333 786

1 776 928

12 936

2 009 071

4 132 721

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

31. prosince 2015

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami

Aktiva celkem
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(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

3 554 117

3 888 427

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

3 674 307

3 869 151

374

42 892

113 663

23 616

-113 289

19 276

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

3 300

20 163

584 550

608 013

1 300 225

2 688 933

10 148

3 999 306

-

204

7 079

7 283

1 303 525

2 709 300

601 777

4 614 602

19 746

-

126 650

146 396

-

-

13 844

13 844

19 746
1 283 779

2 709 300

140 494
461 283

160 240
4 454 362

-905 170

-2 674 610

3 459 590

-120 189

378 609

34 690

3 920 873

4 334 173

EUR

USD

CZK

Celkem

15 346

63 366

139 889

218 601

722 732

3 063 594

84 902

3 871 228

-

-

42 892

42 892

738 078

3 126 960

267 683

4 132 721

Ostatní pasiva

-

-

50 405

50 405

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

1 548

1 548

-

-

51 953

51 953

738 078

3 126 960

215 730

4 080 768

-631 298

-3 089 252

3 739 826

19 276

106 780

37 708

3 955 556

4 100 044

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(17)

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.
31. prosince 2016
Neúročeno

Celkem

-

-

013

3 383 046

1 238

-

3 999 306

-

-

-

7 283

7 283

758 908

464 127

3 383 046

1 238

7 283

4 614 602

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

-

-

-

-

146 396
13 844

146 396
13 844

-

-

-

-

160 240

160 240

Čistá výše aktiv / pasiv

758 908

464 127

3 383 046

1 238

-152 957

4 454 362

tis. Kč

Do

3 – 12

1 – 5 let

3 měsíců

měsíců

608 013

-

-

150 894

464 127

-

Více než 5
let

Aktiva
Pohledávky za
bankami

608

Dluhové cenné
papíry
Ostatní aktiva

Pasiva
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 – 12

1 – 5 let

3 měsíců

měsíců

218 601

-

-

209 431

644 687

2 681 361

Více než

Neúročeno

Celkem

-

-

218 601

335 749

-

3 871 228

5 let

Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné
papíry
Ostatní aktiva

-

-

-

-

42 892

42 892

428 032

644 687

2 681 361

335 749

42 892

4 132 721

-

-

-

-

50 405
1 548

50 405
1 548

-

-

-

-

51 953

51 953

428 032

644 687

2 681 361

335 749

-9 061

4 080 768

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv / pasiv

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
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31. prosince 2016
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv

Do 3
měsíců

3 - 12 měsíců

1 - 5 let

Více než 5
let

Celkem

608 013
150 895
7 283

454 150
-

3 383 046
-

11 215
-

608 013
3 999 306
7 283

766 191

454 150

3 383 046

11 215

4 614 602

146 396

-

-

-

146 396

13 844

-

-

-

13 844

160 240

-

-

-

160 240

605 951

454 150

3 383 046

11 215

4 454 362

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než 5

Celkem

3 měsíců

měsíců

218 601

-

32 414

656 855

31. prosince 2015

tis. Kč

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

2 836 242

-

218 601

345 717

3 871 228

42 892

-

-

-

42 892

293 907

656 855

2 836 242

345 717

4 132 721

50 405

-

-

-

50 405

1 548

-

-

-

1 548

51 953

-

-

-

51 953

241 954

656 855

2 836 242

345 717

4 080 768

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv
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INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu k
Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999
2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
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2/1996

Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

f)

ISIN

JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20

USA29866AA70

GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19

USG3777BAB92

ERSTBK Float 17

XS0260783005

Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17

XS0298931287

GAZPROM PAO

XS0327237136

Vimpelcom 9,125 30/4/2018

XS0361041808

Kazmunaygas National CO 9,125 18

XS0373641009

Croatia 6,75 19

XS0464257152

KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20

XS0546214007

ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20

XS0555493203

HALYK SAVINGS BANK-KAZAK

XS0583796973

AGILE PROPERTY HLDGS LTD 9,875 17

XS0756437132

Turk Eximbank 5,875 24/4/2019

XS0774764152

Turkiye halk bankasi 4,875 7/17

XS0806482948

Turkiye ISBankasi 3,75 10/10/18

XS0808632250

HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

XS0846652666

TUPRAS-Turkiye Petrol RA

XS0849020556

Samruk-Energy 3,75 20/12/2017

XS0868359166

Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20

XS0872804207

FIAT CHRYSLER FINANCE EU 6,625 3/18

XS0906420574

Nomos Bank 7,25 25/4/2018

XS0923110232

Gazprombank 3,984 30/10/2018

XS0987109658

Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18

XS0994815016

IPF 5,75 7/4/2021

XS1054714248

Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19

XS1070363343

Turkiye Vakiflar Bankasi

XS1077629225

TURKIYE GARANTI BANKASI

XS1084838496

Synthos Finance 4 09/21

XS1115183359

ALFA BANK

XS1324216768

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI

XS1403416222

Celková pořizovací
Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
71 193
77 396
71 789
54 520
59 161
56 406
90 588
93 299
1 864
113 226
137 931
134 605
71 834
75 705
67 550
61 709
64 502
58 970
162 957
174 434
153 834
152 680
160 392
146 142
127 938
137 445
125 631
150 219
171 763
149 988
82 326
87 827
79 481
122 885
128 099
123 067
131 520
136 528
132 041
151 235
155 374
151 270
138 428
147 801
148 706
86 812
115 610
108 966
111 897
116 503
115 376
117 840
139 387
138 451
133 913
144 688
135 887
137 744
142 664
126 994
137 136
151 061
144 219
184 846
195 133
186 438
55 559
56 966
56 406
127 244
106 099
125 643
163 903
175 768
172 117
123 923
125 515
122 941
141 555
144 620
140 504
110 801
114 834
110 782
157 190
164 631
158 962
55 445
55 754
56 472

vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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2,0500
2,0000
1,9458

2,0168

1,9500

1,9000
1,8500
1,8000
1,7500

1,7000
1,6500

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 1,90% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména o
omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely požadavku
čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody,
které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období
Datum
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)
1,8374
1,9458
2,0168

Fondový kapitál celkem
(v tis. Kč)
3 401 842
4 081 009
4 454 362

Počet podílových
listů
1 851 485 986
2 097 369 787
2 208 613 221

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.

p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

116 999
116 999

83 637
83 637

4

817 949
817 949
242 958
2 331

672 477
13 014
659 463
211 333
13 242

1 180 237

980 689

31.12.2016

31.12.2015

37 536
3 903
66 818
926 513

10 374
318
18 721
854 682

96 594
48 873

73 528
23 066

1 180 237

980 689

31.12.2016

31.12.2015

2 459 125

1 724 886

1 320 327
1 138 798

754 889
969 997

1 357 773

748 354

1 357 773

748 354

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

a) splatné na požádání

Dluhové cenné papíry
v tom:

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

5

11

Ostatní aktiva

6

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
7
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
8
Kapitálové fondy
8
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

17b
9

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

17b
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

10

32 690
32 658
5 354

31.12.2015
upraveno
33 652
33 631
4 125
4 125
-20 014

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy

11

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

3

Výnosy z akcií a podílů

31.12.2016

5

Náklady na poplatky a provize

12

5 354
-22 774

6
9

Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

13
15

35 040
-210

6 033
-157

16

50 100
-1 227
48 873

23 639
-573
23 066

c) ostatní výnosy z akcií a podílů

19
23
24
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond byl založen jako otevřený podílový fond pod názvem Alpha Effect - otevřený podílový
fond KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Účastnil se druhé vlny
kuponové privatizace. Jeho podílové listy s ISIN CZ0008470382 byly veřejně
obchodovatelné. Odkup a nákup podílových listů fond zahájil 1. 1. 1998. V roce 2001 se
Fond stal fondem s nekótovanými podílovými listy, došlo ke štěpení jeho podílových listů
a byl přejmenován z Alpha Effect na Fond globálních značek. Jeho podílové listy dostaly
nové (nynější) ISIN. V roce 2002 byl po změně jména společnosti upraven název Fondu na
Fond smíšený otevřený podílový fond ČP Invest investiční společnost, a.s. (od 1. 1. 2016
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.). Dne 29. 4. 2005 byl Fond přeměněn ze speciálního fondu na
standardní fond. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení fondu změněno na Fond
balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
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Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
(4)
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
(5)
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za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
(6)
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
(7)
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 6, 7, 8 a 14.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(8)

Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem.
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

19 610

-19 453

157

561

19 453

20 014

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

(9)
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

116 999

83 637

Celkem

116 999

83 637

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

13 014

Dluhopisy vydané ostatními osobami

817 949

659 463

Čistá účetní hodnota

817 949

672 477

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

242 958

211 333

Čistá účetní hodnota

242 958

211 333

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

2 477

381

10 689

-

76

Dluhopisy vydané vládními institucemi

5

6

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky z prodeje cenných papírů
Finanční deriváty
Zúčtování se státním rozpočtem
Ostatní

1 950

Celkem

2 331

13 242

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
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7

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

35 919

4 154

271

404

-

5 169

Závazky vůči podílníkům

677

504

Dohadné účty pasivní

103

143

Zúčtování se státním rozpočtem

566

-

37 536

10 374

Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky z nákupu cenných papírů

Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
8

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 664 079 705 ks (2015: 592 247 789 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,7149 Kč
(2015: 1,6379 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.

(11)
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Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

nominální hodnota PL

Kapitálový fond

Celkem

nerozdělený

tis. Kč

majetek

Celkem k 31. prosinci 2014

536 585

-16 259

262 434

782 759

Vydané 2015

102 964

64 950

-

167 914

Odkoupené 2015

-47 301

-29 969

-

-77 270

Celkem k 31. prosinci 2015

592 248

18 721

262 434

873 403

Vydané 2016

129 132

86 434

-

215 566

Odkoupené 2016

-57 300

-38 337

-

-95 637

Celkem k 31. prosinci 2016

664 080

262 434

993 332

66 818

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 495

2 387

916

916

3 411

3 303

Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 23 066 tis. byl v souladu se statutem Fondu převeden na
účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 48 873 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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9

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 138 798 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 969 997 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje
majetek fondu (Net Asset Value).

10

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ
tis. Kč

11

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

5 354

4 125

Celkem

5 354

4 125

31. prosince 2016

31. prosince 2015

32 658

33 632

32

20

32 690

33 652

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

12

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu

21 233

18 794

Poplatek depozitáři

837

658

Ostatní poplatky a provize

704

562

22 774

20 014

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2 % průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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13

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

14

31. prosince 2016

31. prosince 2015

61 917

57 377

-33 063

-51 059

5 735

-549

451

264

35 040

6 033

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 872

-

264

378

-

143

3 885

-

21 233

18 794

1 138 799

969 997

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 8. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 12.
15

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit
Ostatní
Celkem

210

148

-

9

210

157

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

762

578

Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)

525

-

Úprava daňového nákladu minulého období

-60

-5

1 227

573

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

50 100

23 639

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-5 082

-3 853

-152

-158

-34 374

-19 628

10 492

-

525

-

5 082

3 853

762

578

Celkem

Splatná daň - analýza
tis. Kč

Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %
Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

1 719

V roce 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
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(a)

FINANČNÍ RIZIKA
Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

116 999

-

-

-

116 999

-

262 493

2 899

552 557

817 949

ostatní podíly

860

96 834

109 091

36 173

242 958

Ostatní aktiva

2 331

-

-

-

2 331

120 190

359 327

111 990

588 730

1 180 237

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

Pohledávky za bankami

83 637

-

-

-

83 637

Dluhové cenné papíry

18 646

319 378

-

334 453

672 477

ostatní podíly

3 554

59 320

102 703

45 756

211 333

Ostatní aktiva

13 242

-

.-

-

13 242

119 079

378 698

102 703

380 209

980 689

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva

Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

1 320 327

754 889

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

1 357 773

748 354

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

381

10 689

35 919

4 154

-35 538

6 535

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
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Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

1 467

717

114 815

116 999

223 948

594 001

-

817 949

81 564

160 533

860

242 958

-

77

2 254

2 331

306 979

755 328

117 929

1 180 237

Ostatní pasiva

-

-

37 536

37 536

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

3 903

3 903

-

-

41 439

41 439

306 979

755 328

76 490

1 138 798

-277 368

-741 988

981 910

-37 446

29 611

13 340

1 058 400

1 101 352

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

4 686

8 987

69 964

83 637

119 059

528 468

24 950

672 477

67 084

140 695

3 554

211 333

-

-

13 242

13 242

190 829

678 150

111 710

980 689

Ostatní pasiva

-

-

10 374

10 374

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

318

318

-

-

10 692

10 692

190 829

678 150

101 018

969 997

-68 160

-670 248

744 943

6 535

122 669

7 902

845 961

976 532

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než 5

Celkem

3 měsíců

měsíců

116 999

-

-

-

116 999

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

34 970

95 837

687 140

-

817 949

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

242 958

242 958

Ostatní aktiva

-

-

-

2 331

2 331

151 969

95 837

687 140

245 289

1 180 237
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31. prosince 2015
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

83 637

-

-

-

83 637

Dluhové cenné papíry

37 429

141 641

440 081

53 326

672 450

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

211 333

211 333

Ostatní aktiva

-

-

-

13 242

13 242

121 066

141 641

440 081

277 901

980 689

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Celkem

let

Aktiva

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum
nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových
fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na
kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze
žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování
podílových listů vydaných Fondem.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

116 999

-

-

-

-

116 999

34 970

95 837

687 140

-

-

817 949

-

-

-

-

242 958

242 958

-

-

-

-

2 331

2 331

151 969

95 837

687 140

-

245 289

1 180 237

37 536

-

-

-

-

37 536

3 903

-

-

-

-

3 903

41 439

-

-

-

-

41 439

110 530

95 837

687 140

-

245 289

1 138 798

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

83 637

-

-

-

-

83 637

3 011

141 641

474 499

53 326

-

672 477

-

-

-

-

211 333

211 333

-

-

-

-

13 242

13 242

86 648

141 641

474 499

53 326

224 575

980 689

10 374

-

-

-

-

10 374

318

-

-

-

-

318

10 692

-

-

-

-

10 692

75 956

141 641

474 499

53 326

224 575

969 997

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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FOND BALANCOVANÝ KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
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POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999
2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer

FOND BALANCOVANÝ KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)

POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

2/1996

Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

FOND BALANCOVANÝ KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
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Název cenného papíru

f)

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

MICHELIN (CGDE)-B

FR0000121261

8 685

12 044

4 217

JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20

USA29866AA70

31 812

34 552

32 049

GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19

USG3777BAB92

33 735

34 959

33 331

Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17

XS0298931287

13 818

15 764

15 383

Kazmunaygas National CO 9,125 18

XS0373641009

30 228

31 980

28 203

Croatia 6,75 19

XS0464257152

26 973

28 139

25 639

KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20

XS0546214007

28 437

30 855

28 203

ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20

XS0555493203

35 050

38 170

33 331

HALYK SAVINGS BANK-KAZAK

XS0583796973

24 171

25 498

23 075

TMK OAO 7,75 27/1/2018

XS0585211591

14 149

15 916

14 871

AGILE PROPERTY HLDGS LTD 9,875 17

XS0756437132

30 388

32 025

30 767

Turk Eximbank 5,875 24/4/2019

XS0774764152

25 784

26 510

25 639

Turkiye halk bankasi 4,875 7/17

XS0806482948

32 420

34 235

33 331

Turkiye IS Bankasi 3,75 10/10/18

XS0808632250

36 058

38 224

38 459

HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

XS0846652666

15 668

21 762

20 511

TUPRAS-Turkiye Petrol RA

XS0849020556

17 124

18 123

17 947

Samruk-Energy 3,75 20/12/2017

XS0868359166

24 559

28 394

28 203

Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20

XS0872804207

33 934

36 854

34 613

FIAT CHRYSLER FINANCE EU 6,625 3/18

XS0906420574

29 235

30 354

27 020

Nomos Bank 7,25 25/4/2018

XS0923110232

25 081

28 198

26 921

Gazprombank 3,984 30/10/2018

XS0987109658

39 182

39 592

37 828

Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18

XS0994815016

12 597

12 947

12 820

IPF 5,75 7/4/2021

XS1054714248

34 911

29 662

35 126

Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19

XS1070363343

39 569

41 390

40 530

Turkiye Vakiflar Bankasi

XS1077629225

24 517

24 827

24 318

TURKIYE GARANTI BANKASI

XS1084838496

35 265

36 155

35 126

ALFA BANK

XS1324216768

23 556

23 898

23 075

vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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1,7500

1,7000
1,7149
1,6500
1,6379
1,6000

1,5500

1,5000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

1,5959

856 345

536 584 555

31.12.2015
31.12.2016

1,6379
1,7149

970 068
1 138 799

592 247 789
664 079 705

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti (informační
povinnost Společnosti).

p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti (informační
povinnost Společnosti).
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
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Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti (informační povinnost
Společnosti).
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.

Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

372 382
372 382
1 995 939
5 313

137 708
137 708
1 866 951
62 183

2 373 634

2 066 842

31.12.2016

31.12.2015

75 228
8 440
-29 465
1 508 343

16 711
335
-59 145
1 437 593

671 348
139 740

701 914
-30 566

2 373 634

2 066 842

31.12.2016

31.12.2015

4 008 258

3 740 646

1 718 292
2 289 966

1 690 850
2 049 796

1 796 344

1 685
218

1 796 344

1 685 218

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

3

a) splatné na požádání

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4

11

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16b
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

10

97
-

9

49 722
49 722

58
45 589
45 589

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů

3

Výnosy z akcií a podílů
V tom: c ) ostatní výnosy z akcií a podílů

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

11
12

-48 778
148 430

-48 448
-20 000

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

14

-323

-572

15

149 148
-9 408
139 740

-23 373
-7 193
-30 566

19
23
24
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond byl založen jako uzavřený podílový fond pod názvem AAA-uzavřený podílový fond
KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Účastnil se druhé vlny kuponové
privatizace. Jeho podílové listy s ISIN CZ0008470358 byly veřejně obchodovatelné. V roce
2001 se Fond stal fondem otevřeným, s nekótovanými podílovými listy, došlo ke štěpení
jeho podílových listů, změnil investiční zaměření z fondu smíšeného na fond akciový, a byl
přejmenován z AAA na Fond globálních značek. Jeho podílové listy dostaly nové (nynější)
ISIN. Odkup a nákup podílových listů Fond zahájil 15. 11. 2001. V roce 2002 byl po změně
jména společnosti upraven název Fondu. Dne 29. 4. 2005 byl Fond přeměněn ze
speciálního fondu na standardní fond. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení fondu
změněno na Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o akciový fond

Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
(3)
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Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
(4)

Fond globálních značek otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
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Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Fond v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
(6)
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výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem.
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

47 742

-47 170

572

1 278

47 170

48 448

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

372 382

137 708

Celkem

372 382

137 708

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.

(9)

Fond globálních značek otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

1 995 939

1 866 951

Čistá účetní hodnota

1 995 939

1 866 951

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky z prodeje cenných papírů

-

31 897

Finanční deriváty

-

19 509

Zúčtování se státním rozpočtem

-

10 545

Ostatní

5 313

232

Celkem

5 313

62 183

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

71 837

13 458

Ostatní závazky

1 293

1 353

Závazky vůči podílníkům

1 941

1 345

Dohadné účty pasivní
Celkem

157

555

75 228

16 711

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 1 493 362 739 ks (2015: 1 422 613 854 ks) podílových listů
jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,5335 Kč
(2015: 1,4410 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia
Kapitálové fondy

Emisní ážio

nominální hodnota PL

Kapitálový fond

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

Celkem

nerozdělený
majetek

1 376 433

-79 202

14 980

1 312 211

258 664

120 855

-

379 519

-212 483

-100 799

-

-313 282

1 422 614

-59 146

14 980

1 378 448

248 688

106 197

-

354 885

-177 939

-76 516

-

-254 455

1 493 363

29 465

14 980

1 478 878

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Generali pojišťovna a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

644 216

652 192

9 082

8 734

20 228

13 498

673 526

674 424

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 30 566 tis. Kč byla v souladu se statutem Fondu uhrazena
z nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 139 740 tis. Kč bude navržen k převodu na účet
nerozděleného zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 2 289 966 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 2 049 796 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje
majetek fondu (Net Asset Value).

9

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ
tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

49 722

45 589

Celkem

49 722

45 589

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

97

58

Celkem

97

58

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu

46 037

45 715

Poplatek depozitáři

1 629

1 455

Ostatní poplatky a provize

1 112

1 278

48 778

48 448

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2 % průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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12

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2015

Cenné papíry

213 184

107 242

Deriváty

-65 581

-130 254

655

4 953

Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

13

31. prosince 2016

172

-2 086

148 430

-20 145

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

4 063

-

-

1 348

8 212

-

46 037

45 715

2 289 965

2 049 796

Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
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14

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
Upraveno*

Náklady na audit
Ostatní

323

563

-

9

323

572

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

7 458

6 838

321

355

Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)

1 629

-

Celkem

9 408

7 193

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

149 148

-23 373

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-49 722

-45 589

1 048

1 064

-67 898

-

32 576

-67 898

1 629

-

49 722

45 589

7 458

6 838

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
15

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

Úprava daňového nákladu minulého období

Splatná daň - analýza
tis. Kč

Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %
Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %
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Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

3 395

V roce 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.

16

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

372 382

-

-

-

372 382

ostatní podíly

-

647 225

1 128 757

219 957

1 995 939

Ostatní aktiva

5 313

-

-

-

5 313

377 695

647 225

1 128 757

219 957

2 373 634

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

137 708

-

-

-

137 708

-

576 593

1 088 347

202 011

1 866 951

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

62 183

-

.-

-

62 183

199 891

576 593

1 088 347

202 011

2 066 842

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

1 718 292

1 690 850

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

1 796 344

1 685 218

-

19 509

71 837

13 458

-71 837

6 051

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.

(16)

Fond globálních značek otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

10 451

8 707

353 224

372 382

587 704

1 408 235

-

1 995 939

-

-

5 313

5 313

598 155

1 416 942

358 537

2 373 634

Ostatní pasiva

-

-

75 228

75 228

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

8 440

8 440

-

-

83 668

83 668

598 155

1 416 942

274 869

2 289 966

-329 644

-1 415 273

1 666 865

-78 052

268 511

1 669

1 941 734

2 211 914

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

4 753

22 134

110 821

137 708

502 364

1 364 587

-

1 866 951

-

-

62 183

62 183

507 117

1 386 721

173 004

2 066 842

Ostatní pasiva

-

-

16 711

16 711

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

335

335

-

-

17 046

17 046

507 117

1 386 721

155 958

2 049 796

-270 250

-1 414 968

1 690 850

5 632

236 867

-28 247

1 846 808

2 055 428

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 372 382 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 137 708 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu, výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce. Následující tabulka člení
aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby
splatnosti k rozvahovému dni.
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Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

372 382

-

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

372 382

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva

-

-

-

-

1 995 939

1 995 939

5 313

-

-

-

-

5 313

377 695

-

-

-

1 995 939

2 373 634

75 228

-

-

-

-

75 228

8 440

-

-

-

-

8 440

83 668

-

-

-

-

83 668

294 027

-

-

-

1 995 939

2 289 966

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

137 708

-

-

-

-

-

-

-

-

1 866 951

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

137 708
1 866 951

62 183

-

-

-

-

62 183

199 891

-

-

-

1 866 951

2 066 842

16 711

-

-

-

-

16 711

335

-

-

-

-

335

17 046

-

-

-

-

17 046

182 845

-

-

-

1 866 951

2 049 796

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Michal Belan
Vzdělání:
2010 - 2015
Odborná praxe:
11/2015 – dosud
02/2015 - 10/2015
12/2013 - 03/2014

VŠE v Praze, obor Finanční inženýrství, vedlejší specializace
Finanční management
junior portfolio manažer v Generali Investments CEE12/2014
Generali Investments CEE, a.s.
stáž v HSBC - oddělení kreditních analýz
stáž v PricewaterhouseCoopers - oddělení audit

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016
Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

THOMSON REUTERS CORP

CA8849031056

17 698

24 919

22 200

NESTLE SA-REG

CH0038863350

17 793

23 956

13 000

BMW AG

DE0005190003

18 682

24 939

10 400

Deutsche post AG-REG

DE0005552004

22 895

27 007

32 000

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

DE0005557508

24 323

33 456

75 707

DAIMLER AG

DE0007100000

16 037

23 886

12 500

SAP AG

DE0007164600

14 578

24 165

10 800

SIEMENS AG

DE0007236101

24 644

33 137

10 500

ALLIANZ AG-REG

DE0008404005

16 551

24 180

5 700

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

DE000PAH0038

27 470

29 079

20 800

BANCO SANTANDER SA

ES0113900J37

21 236

25 393

189 513

AXA

FR0000120628

15 940

25 275

39 000

LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA FR0000121014

21 813

32 104

6 550

Kering

FR0000121485

18 958

33 716

5 850

ACCENTURE LTD

IE00B4BNMY34

14 607

30 031

10 000

PHILIPS ELECTRONICS

NL0000009538

16 642

23 874

30 468

Airbus Group

NL0000235190

18 388

30 563

18 000

AT&T INC

US00206R1023

27 483

38 165

35 000

ALPHABET INC

US02079K3059

22 622

32 508

1 600

APPLE INC

US0378331005

13 193

24 944

8 400

CHINA MOBILE LTD SPON ADR

US16941M1099

22 783

25 541

19 000

CISCO Systems

US17275R1023

19 705

27 118

35 000

CITIGROUP INC

US1729674242

16 404

27 579

18 100

DEERE & COMPANY

US2441991054

18 612

26 418

10 000

DIAGEO PLC - SPONS ADR

US25243Q2057

17 471

25 050

9 400

THE WALT DISNEY CO

US2546871060

19 848

33 535

12 550

EBAY

US2786421030

24 043

28 013

36 800

FACEBOOK INC-A

US30303M1027

12 681

25 368

8 600

FEDEX CORP

US31428X1063

20 304

26 257

5 500

GENERAL ELECTRIC

US3696041033

19 648

26 736

33 000

General Motors CO

US37045V1008

23 722

29 210

32 700

GOLDMAN SACHS GROUP INC

US38141G1040

23 096

42 975

7 000

INTEL

US4581401001

21 209

31 803

34 200

JPMORGAN CHASE + CO.

US46625H1005

28 109

49 779

22 500

JOHNSON & JOHNSON

US4781601046

18 588

29 539

10 000

MICROSOFT corp

US5949181045

14 192

27 085

17 000

NIKE INC - CL B

US6541061031

13 598

25 283

19 400

Paypal Holdings INC

US70450Y1038

18 911

30 157

29 800

PFIZER INC

US7170811035

26 189

32 477

39 000

PROCTER&GAMBLE CO.

US7427181091

18 949

24 491

11 361

SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US7960508882

11 659

24 323

1 270

SONY CORP - SPONSORED ADR

US8356993076

15 917

24 075

33 500

TATA MOTORS LTD-SPON ADR
VERIZON COMMUNICATIONS INC

US8765685024
US92343V1044

25 135
13 527

24 865
26 791

28 200
19 575

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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1,6000
1,5000
1,4000

1,4410

1,5335

1,3000
1,2000
1,1000
1,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

1,4634

2 014 320

1 376 433 291

31.12.2015
31.12.2016

1,4410
1,5335

2 049 961
2 289 965

1 422 613 854
1 493 362 739

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

133 523
133 523
944 170

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4

139 522
139 522
1 009 528

11

Ostatní aktiva

5

5 746

16 656

1 154 796

1 094 349

31.12.2016

31.12.2015

31 851
4 205
254 127
692 133

3 236
782
200 326
612 703

277 301
-104 821

234 910
42 392

1 154 796

1 094 349

31.12.2016

31.12.2015

2 004 808

1 930 159

886 068
1 118 740

839 828
1 090 331

920 590

826 896

920 590

826 896

v tom:

3

a) splatné na požádání

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16b
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016 31.12.2015
upraveno
71
61

1

Výnosy z úroků a podobné výnosy

10

3

Výnosy z akcií a podílů

9

17 554
17 554

12 285
12 285

c) ostatní výnosy z akcií a podílů

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

11
12

-25 753
-93 741

-23 007
56 742

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

14

-210

-139

15

-102 079
-2 742
-104 821

46 220
-3 828
42 392

19
23
24
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a.s., dále jen “Fond”, byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na
základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ČR ze dne 3. října 2001 jako otevřený
podílový fond. Dne 11. října 2001 nabylo rozhodnutí právní moci. S účinností od 1. 1. 2016
bylo označení Fondu změněno na Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů..
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o akciový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
(4)
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Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
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Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
(6)

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(8)
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem.
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

22 644

-22 505

139

502

22 505

23 007

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

139 522

133 523

Celkem

139 522

133 523

Běžné účty jsou vedeny u UCB, UCB SK, Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

1 009 528

944 170

Čistá účetní hodnota

1 009 528

944 170

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Finanční deriváty

-

13 484

Zúčtování se státním rozpočtem

3 364

3 172

Ostatní

2 382

-

Celkem

5 746

16 656

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

29 675

475

3

1 333

2 038

1 322

135

555

31 851

3 236

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2015 z 692 132 727 ks (2015: 612 703 259 ks) podílových listů jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,6166 Kč
(2015: 1,7797 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

438 393

62 320

500 713

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015

292 262

230 309

522 571

-117 952

-92 303

-210 255

Celkem k 31. prosinci 2015

612 703

200 326

813 029

Vydané 2016

210 610

137 901

348 511

-131 180

-84 100

215 280

692 133

254 127

946 260

Odkoupené 2015

Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

22 180

18 462

5 604

5 408

27 784

23 870

Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 42 392 tis. Kč byl v souladu se statutem Fondu přesunut na
účet nerozděleného zisku.
Ztráta za rok 2016 ve výši 104 821 tis. Kč bude navržena k uhrazení z nerozděleného zisku.
Uhrazení ztráty za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 118 740 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 1 090 331 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je uvedena
v poznámce 11.

9

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ

tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

17 554

12 285

Celkem

17 544

12 285

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

71

61

Celkem

71

61

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu

24 412

21 813

Poplatek depozitáři

844

693

Ostatní poplatky a provize

497

501

25 753

23 007

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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12

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2015

Cenné papíry

-56 688

96 390

Deriváty

-36 867

-47 369

-406

-1 298

Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

13

31. prosince 2016

220

9 019

-93 741

56 742

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 036

-

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období

-

1 061

4 120

-

24 412

21 813

1 118 740

1 090 331

Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
14

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit
Ostatní
Celkem

210

111

-

28

210

139

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

15

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

2 633

3 552

109

276

2 742

3 828

2016

2015

-102 079

46 220

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně

-17 554

-12 285

Ostatní úpravy daňového základu

-

254

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-

-

Daňový základ / Daňová ztráta

-

34 189

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

1 709

17 554

12 285

2 633

1 843

Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

16

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.

(14)

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

139 522

-

-

-

139 522

-

300 989

697 707

10 832

1 009 528

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Akcie, podílové listy a
ostatní podíly
Ostatní aktiva

5 746

-

-

-

5 746

145 268

300 989

697 707

10 832

1 154 796

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

133 523

-

-

-

133 523

ostatní podíly

-

251 192

683 153

9 825

944 170

Ostatní aktiva

16 656

-

.-

-

16 656

150 179

251 192

683 153

9 825

1 094 349

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

886 068

839 828

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

920 590

826 896

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

-

13 484

29 675

475

-29 675

13 009

(15)

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

683

847

137 992

139 522

205 363

804 165

-

1 009 528

-

-

5 746

5 746

206 046

805 012

143 738

1 154 796

Ostatní pasiva

-

-

31 851

31 851

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

4 205

4 205

-

-

36 056

36 056

206 046

805 012

107 682

1 118 740

-128 345

-792 245

886 068

-34 522

77 701

12 767

993 750

1 084 218

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

(16)
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Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

298

3 607

129 618

133 523

-

-

-

-

168 920

775 250

-

944 170

-

-

16 656

16 656

169 218

778 857

146 274

1 094 349

Ostatní pasiva

-

-

3 236

3 236

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

782

782

-

-

4 018

4 018

169 218

778 857

142 256

1 090 331

-94 588

-732 308

839 828

12 932

74 630

46 549

982 084

1 103 263

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 139 522 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 133 523 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu, výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce. Následující tabulka člení
aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby
splatnosti k rozvahovému dni.
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Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

139 522

-

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

139 522

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

-

-

-

-

1 009 528

1 009 528

5 746

-

-

-

-

5 746

145 268

-

-

-

1 009 528

1 154 796

31 851

-

-

-

-

31 851

4 205

-

-

-

-

4 205

36 056

-

-

-

-

36 056

109 212

-

-

-

1 009 528

1 118 740

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

3 měsíců

měsíců

let

kováno

133 523

-

-

-

-

133 523

-

-

-

-

944 170

944 170

16 656

-

-

-

-

16 656

150 179

-

-

-

944 170

1 094 349

3 236

-

-

-

-

3 236

782

-

-

-

-

782

4 018

-

-

-

-

4 018

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
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FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Název cenného papíru

ISIN

UCB SA

BE0003739530

FRESENIUS SE & CO KGAA
FRESENIUS MEDICAL CARE

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
18 574

21 428

13 020

DE0005785604

8 168

18 460

9 200

DE0005785802

10 669

15 868

7 300

MERCK KGAA

DE0006599905

11 872

18 582

6 936

BAYER AG-REG

DE000BAY0017

40 588

40 847

15 250

SANOFI-AVENTIS

FR0000120578

56 099

56 461

27 173

ESSILOR INTERNATIONAL

FR0000121667

10 914

14 613

5 038

ALLERGAN PLC

IE00BY9D5467

17 364

33 707

6 260

QIAGEN N.V.

NL0000240000

12 761

19 104

26 500

Mylan NV

NL0011031208

22 757

27 094

27 700

ABBOTT LABORATORIES

US0028241000

29 942

32 252

32 750

ABBVIE INC

US00287Y1091

25 655

41 342

25 750

AETNA INC

US00817Y1082

7 431

19 713

6 200

Alexion Pharmaceuticals

US0153511094

23 433

17 975

5 730

AMGEN INC

US0311621009

33 270

49 295

13 150

Anthem Inc.

US0367521038

7 163

13 270

3 600

ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR

US0463531089

20 000

21 294

30 400

BIOGEN IDEC INC.

US09062X1037

19 648

32 064

4 410

BOSTON SCIENTIFIC CORP

US1011371077

5 624

15 206

27 419

BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO

US1101221083

12 189

20 827

13 900

CIGNA CORP

US1255091092

11 651

20 520

6 000

CELGENE CORPORATION

US1510201049

17 291

38 580

13 000

Express Scripts Holding CO

US30219G1085

12 306

15 988

9 065

GILEAD SCIENCES INC

US3755581036

38 616

46 635

25 400

GLAXOSMITHKLINE

US37733W1053

12 055

12 243

12 400

ILLUMINA INC

US4523271090

13 262

18 712

5 700

JOHNSON & JOHNSON

US4781601046

23 950

37 810

12 800

ELI LILLY (KL)

US5324571083

12 086

21 875

11 600

MERCK & CO. INC.

US58933Y1055

15 934

24 126

15 984

PFIZER INC

US7170811035

41 595

53 921

64 750

Shire PLC - ADR

US82481R1068

26 876

29 705

6 800

Thermo Fisher Scientific INC

US8835561023

8 876

17 003

4 700

UNITEDHEALTH GRP.

US91324P1021

8 510

25 645

6 250

VERTEX PHARMACEUTICALS INC
ZIMMER HOLDINGS INC.

US92532F1003
US98956P1021

12 565
10 559

15 111
17 728

8 000
6 700

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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2,0000
1,9000
1,8000
1,7000
1,6000

1,7797
1,6166

1,5000
1,4000
1,3000
1,2000
1,1000
1,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

1,6781

735 682

438 393 879

1,7797
1,6166

1 090 420
1 118 740

612 703 259
692 132 727

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

50 462
50 462

44 890
44 890

4
5

465 864
1 316

398 275
7 231

517 642

450 396

31.12.2016

31.12.2015

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

6
11

a) splatné na požádání

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

6

15 535
1 903

9
12
15

Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období

7
7

-91 900
536 351
55 753

791
38
92 151
631 259
-89 541

517 642

450 396

31.12.2016

31.12.2015

901 847

828 106

401 643
500 204

378 539
449 567

419 198

371 559

419 198

371 559

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

1
3

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z akcií a podílů

10
9

19
13 519

18
12 670

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

11
12

-11 357
55 957

-11 486
-88 674

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

14

-150

-140

15

57 988
-2 235
55 753

-87 612
-1 929
-89 541

19
23
24
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s, dříve
Fond nové ekonomiky otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dále
jen “Fond”) byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě rozhodnutí
Komise pro cenné papíry ze dne 3. října 2001 jako otevřený podílový fond. S účinností od
1. 1. 2016 bylo označení Fondu změněno na Fond nových ekonomik, otevřený podílový
fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o akciový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se
od skutečných výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
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Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Fond v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
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výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

11 274

-11 134

140

352

11 134

11 486

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

50 462

44 890

Celkem

50 462

44 890

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

465 864

398 275

Čistá účetní hodnota

465 864

398 275

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky z prodeje cenných papírů

-

187

Finanční deriváty

-

6 980

Ostatní

1 316

64

Celkem

1 316

7 231

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty

31. prosince 2016

31. prosince 2015

14 857

-

Ostatní závazky

236

542

Závazky vůči státnímu rozpočtu

147

17

Závazky vůči podílníkům

222

107

73

125

15 535

791

Dohadné účty pasivní
Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 699 104 404 ks (2015: 704 471 289 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 0,7156 Kč
(2015: 0,6381 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Kapitálový fond

nominální hodnota PL

Celkem

-ostatní

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014

648 986

-76 270

-85 463

487 253

Vydané 2015

137 825

-36 954

-

100 871

Odkoupené 2015

-82 340

21 074

-

-61 266

-

-

12 250

12 250

704 471

-92 150

-73 213

539 108

Převod zisku 2014
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Převod ztráty 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

154 765

-48 585

-

106 180

-160 131

48 835

-

-111 296

-

-

-89 541

-89 541

-162 754

444 451

699 105

-91 900

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

139 126

138 993

4 460

4 174

143 586

143 167

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 89 541 tis. byla převedena do kapitálových fondů.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 55 753 tis. Kč bude navržen k převodu na účet ostatních
kapitálových fondů.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 500 204 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 449 567 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje
majetek fondu (Net Asset Value).

9

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ
tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

13 519

12 670

Celkem

13 519

12 670

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč

11

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

19

18

Celkem

19

18

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu

10 568

10 791

Poplatek depozitáři

443

344

Ostatní poplatky a provize

346

351

11 357

11 486

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2 % průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
12

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty

31. prosince 2016

31. prosince 2015

77 757

-52 170

-21 260

-36 599

Ostatní kurzové rozdíly

227

439

Ostatní

313

-344

55 957

-88 674

Celkem

(12)

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

917

-

-

507

1 857

-

10 568

10 791

500 204

449 567

Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
14

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

150

129

-

11

150

140

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

1 850

1 756

Ostatní
Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
15

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

385

173

2 235

1 929

(13)

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně
Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let

2016

2015

57 988

-87 612

-12 335

-11 710

-275

-628

-44 763

-

Daňový základ / Daňová ztráta

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

-

12 335

11 710

1 850

1 756

Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

8 938

11 176

V roce 2016 a 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
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FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.

(14)

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

50 462

-

-

-

50 462

ostatní podíly

22 680

29 440

11 275

402 468

465 863

Ostatní aktiva

1 316

-

-

-

1 316

74 458

29 440

11 275

402 468

517 641

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

44 890

-

-

-

44 890

17 484

21 588

24 910

334 293

398 275

7 231

-

.-

-

7 231

69 605

21 588

24 910

334 293

450 396

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

401 643

378 539

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

419 198

371 559

-

6 981

14 857

-

-14 857

6 981

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.

(15)
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CEE, investiční společnost, a.s.
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Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

GBP

Celkem

8 018

1 042

41 402

-

50 462

22 876

413 392

27 469

2 127

465 864

-

399

917

-

1 316

30 894

414 833

69 788

2 127

517 642

-

-

15 535

-

15 535

-

-

1 903

-

1 903

-

-

17 438

-

17 438

30 894

414 833

52 350

2 127

500 204

-

-419 198

401 643

-

-17 555

30 894

-4 365

453 993

2 127

482 649

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových
měnových pozic*
Čistá otevřená měnová
pozice

(16)

Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

GBP

Celkem

394

1 852

42 644

-

44 890
-

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

-

-

-

-

24 863

348 056

22 385

2971

398 275

-

-

7 231

-

7 231

25 257

349 908

72 260

2971

450 396

Ostatní pasiva

-

-

791

-

791

Výnosy a výdaje příštích

-

-

38

-

38

-

-

829

-

829

25 257

349 908

71 431

2 971

449 567

-

-371 559

378 539

-

6 980

25 257

-21 651

449 970

2 971

456 547

Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

období

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových
měnových pozic*
Čistá otevřená měnová
pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 50 462 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 44 890 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum
nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových
fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na
kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze
žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování
podílových listů vydaných Fondem.
(17)
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CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

50 462

-

-

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

50 462

-

-

-

465 864

465 864

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

1 316

-

-

-

-

1 316

51 778

-

-

-

465 864

517 642

15 535

-

-

-

-

15 535

1 903

-

-

-

-

1 903

17 438

-

-

-

-

17 438

33 941

-

-

-

465 864

500 204

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

3 měsíců

měsíců

let

kováno

44 890

-

-

-

-

44 890

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

0

-

-

-

398 275

398 275

7 231

-

-

-

-

7 231

52 121

-

-

-

398 275

450 396

791

-

-

-

-

791

38

-

-

-

-

38

829

-

-

-

-

829

51 292

-

-

-

398 275

449 567

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(18)

FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer

FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

ČEZ

CZ0005112300

6 716

5 590

13 000

KOMERČNÍ BANKA

CZ0008019106

12 492

14 222

16 070

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.

GRS393503008

9 084

5 948

35 792

AU OPTRONICS CORP - ADR

US0022551073

8 134

5 498

60 579

AMBEV SA-ADR

US02319V1035

746

12 062

95 818

BANCO BRADESCO-SPONSORED ADRUS0594603039

5 131

5 906

26 445

CNOOC LTD-ADR

US1261321095

6 470

5 562

1 750

CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER US1512908898

10 820

10 174

49 418

CHINA LIFE INSURANCE CO ADR

US16939P1066

9 132

10 262

31 100

CHINA MOBILE LTD SPON ADR

US16941M1099

10 514

13 846

10 300

CHINA PETROLEUM CHEM-ADR

3 000

US16941R1086

4 808

5 463

CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I US17133Q5027

5 371

7 789

9 629

Cia Saneamento Basico DE-ADR

US20441A1025

7 240

9 258

41 600

CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

US2044481040

7 077

6 970

24 100

HDFC BANK LTD-ADR

US40415F1012

7 664

21 003

13 500

HUANENG POWER INTL - SPONS ADRUS4433041005

9 379

9 748

14 600

ICICI BANK LTD-SPON ADR

US45104G1040

12 245

17 034

88 700

INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR

US4567881085

7 438

10 951

28 800

ITAU UNIBANCO Holding S.A.

US4655621062

9 815

12 643

47 969

KB FINANCIAL GROUP INC-ADR

US48241A1051

14 244

12 809

14 157

KT CORP-SP ADR

US48268K1016

5 687

6 503

18 000

KOREA ELEC POWER CORP-SPADR US5006311063

9 506

14 783

31 200
73 700

LG DISPLAY CO LTD-ADR

US50186V1026

18 951

24 281

POSCO-ADR

US6934831099

7 405

5 928

4 400

TELEKOM INDONESIA

US7156841063

4 898

9 271

12 400

PETROCHINA CO LTD - ADR

US71646E1001

7 502

5 801

3 070

SK TELECOM CP LTD-ADR

US78440P1084

5 334

7 395

13 800

SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US7960508882

12 189

25 473

1 330

Sberbank-sponsored ADR

US80585Y3080

5 972

8 903

30 000

SILICONWARE PRESICION-ADR

US8270848646

10 963

15 183

81 121

SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR

US82935M1099

4 465

10 635

7 663

Southern Copper Corp

US84265V1052

4 722

5 867

7 165

TAIWAN SEMICONDUCTORS

US8740391003

10 504

27 273

37 000

TATA MOTORS LTD-SPON ADR

US8765685024

9 603

16 841

19 100

UNITED MICROELECTRON-SP ADR

US9108734057

8 108

6 747

150 379

X 5 RETAIL GROUP GDR
HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

US98387E2054
USY384721251

2 774
3 552

5 408
7 096

6 500
7 000

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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0,9000
0,8500
0,8000
0,7500
0,7000
0,6500

0,7156
0,6381

0,6000
0,5500
0,5000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou
s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách,
které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu
za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
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výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba,
na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění
na otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.
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m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu, která je
vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně
zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za cenu, která je nižší o více
než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový list
za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

0,7698

499 589

648 984 979

31.12.2015
31.12.2016

0,6381
0,7156

449 498
500 204

704 471 289
699 104 404

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které mohou
být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho
pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou
složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje
o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho
obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm
z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil
tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené podle
jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

445 961
445 961
3 141 464
1 313 197
1 828 267

426 024
176 024
250 000
2 654 694
1 292 776
1 361 918

750

3 747

3 588 175

3 084 465

Bod

31.12.2016

31.12.2015

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

51 126
1 435
550 356
2 750 062

20 733
303
452 168
2 398 571

212 690
22 506

187 715
24 975

3 588 175

3 084 465

31.12.2016

31.12.2015

4 778 473

3 733 372

1 242 859
3 535 614

669 943
3 063 429

1 269 448

667 231

1 269 448

667 231

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky

4

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč
PASIVA
4
5
9
12
14
15

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016 31.12.2015
upraveno

1

Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů

9

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

19
23
24

35 706

30 216

35 091

29 974

10
11

-10 339

-8 926

-1 050

5 181

12

-319

-179

23 998

26 292

14

-1 492

-1 317

22 506

24 975
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Konzervativní otevřený podílový fond, který byl založen jako Fond peněžního trhu otevřený
podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., dále jen “Fond” byl založen ČP
INVEST investiční společností, a.s. na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ČR ze
dne 3. října 2001 jako otevřený podílový fond. Dne 29. 4. 2005 byl Fond přeměněn ze
speciálního fondu na standardní. Dne 25. 5. 2009 byl Fond sloučen s fondem Garant 90
otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dne 1. 1. 2012 došlo ke
změně názvu Fondu, kdy původní název Fondu byl Fond peněžního trhu otevřený podílový
fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení Fondu
změněno na Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejňovaným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
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(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.

(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.
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(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
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Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.
(8)
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(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:

(p)

tis. Kč

2015

reklasifikace

2015 upraveno

Správní náklady

7 849

-7 670

179

Náklady na poplatky a provize

1 256

7 670

8 926

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč
Běžné účty u bank
Terminované vklady u bank
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

445 961

176 024

-

250 000

445 961

426 024

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

5

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy vydané vládními institucemi

1 313 197

1 292 776

Dluhopisy vydané ostatními osobami

1 828 267

1 361 918

Čistá účetní hodnota

3 141 464

2 654 694

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

167

3 669

Ostatní

583

78

Celkem

750

3 747

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

Ostatní aktiva k 31. 12. 2016 zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše
pohledávky vůči spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

24 082

1 008

Ostatní závazky

13 319

10 792

247

296

13 321

8 473

157

164

51 126

20 733

Závazky vůči státnímu rozpočtu
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
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7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 2 750 061 894 ks (2015: 2 398 570 555 ks) podílových listů,
jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,2856 Kč
(2015: 1,2772 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

359 803

2 418 249

1 892 407

513 698

2 406 105

-1 552 282

-421 333

-1 973 615

Celkem k 31. prosinci 2015

2 398 571

452 168

2 850 739

Vydané 2016

1 932 525

541 335

2 473 860

-1 581 034

-443 147

-2 024 181

2 750 062

50 356

3 300 418

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015

Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

2 058 446

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Generali SK
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

175 307

109 634

-

24 313

-

2 594

175 307

136 541
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Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 24 975 tis. Kč byl v souladu se statutem Fondu převeden na
účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 22 506 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 3 535 614 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 3 063 429 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.
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VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů

31. prosince 2015

35 091

29 974

Úroky z termínových vkladů

502

78

Úroky z bankovních účtů

113

164

35 706

30 216

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Celkem

10

31. prosince 2016

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

Upraveno*
Poplatek za správu Fondu

6 599

5 678

Poplatek depozitářský

2 320

1 992

Ostatní poplatky a provize

1 420

1 256

10 339

8 926

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o).
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,2 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,0702% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu
Fondu.
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ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

28 122

4 934

-30 139

458

Ostatní kurzové rozdíly

689

-582

Ostatní

278

371

-1 050

5 181

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Cenné papíry
Deriváty

Celkem
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SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

upraveno*
Náklady na audit
Ostatní poplatky a provize
Celkem

319

169

-

10

319

179

31. prosince 2016

31. prosince 2015

583

-

18

87

1 175

-

6 599

5 678

3 535 614

3 063 429

*Oprava chyby viz bod 2 (o).
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VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad

1 201

1 315

291

2

1 492

1 317

2016

2015

23 998

26 292

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

15

-

-

-

24 013

26 292

1 201

1 315

Samostatný základ daně

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

-

-

Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %
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FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových fondů a investuje je do kvalitních aktiv.
Fond také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích
s cílem využití krátkodobých výkyvů na dluhopisových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou do výnosů a nákladů, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

445 961

-

-

-

445 961

1 250 273

1 426 235

173 893

291 063

3 141 464

750

-

-

-

750

1 696 984

1 426 235

173 893

291 063

3 588 175

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

426 024

-

-

-

426 024

1 462 579

878 244

159 834

154 037

2 654 694

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

3 747

-

.-

-

3 747

1 892 350

878 244

159 834

154 037

3 084 465

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

1 242 859

669 943

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

1 269 448

667 231

167

3 669

24 082

1 008

-23 915

2 661

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
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Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých pozicích.

31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

9 295

3

436 663

445 961

1 050 162

536 261

1 555 041

3 141 464

-

-

750

750

1 059 457

536 264

1 992 454

3 588 175

Ostatní pasiva

-

-

51 126

51 126

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

1 435

1 435

-

-

52 561

52 561

1 059 457

536 264

1 939 893

3 535 614

-733 593

-535 855

1 242 859

-26 589

325 864

409

3 182 752

3 509 025

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

528

6 853

418 643

426 024

842 779

188 067

1 623 848

2 654 694

-

-

3 747

3 747

843 307

194 920

2 046 238

3 084 465

Ostatní pasiva

-

-

20 733

20 733

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

303

303

-

-

21 036

21 036

843 307

194 920

2 025 202

3 063 429

-478 072

-189 159

669 943

2 712

365 235

5 761

2 695 145

3 066 141

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhoví cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.
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31. prosince 2016
Do

3 – 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

445 961

-

-

-

-

445 961

Dluhové cenné papíry

233 066

1 275 734

1 453 491

179 173

-

3 141 464

tis. Kč

1 – 5 let

Více než 5

Neúročeno

Celkem

let

Aktiva

Ostatní aktiva

-

-

-

-

750

750

679 027

1 275 734

1 453 491

179 173

750

3 588 175

-

-

-

-

51 126

51 126

-

-

-

-

1 435

1 435

-

-

-

-

52 561

52 561

1 275 734

1 453 491

179 173

-51 811

3 535 614

1 – 5 let

Více než 5

Neúročeno

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv / pasiv

679 027

31. prosince 2015
Do

3 – 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

426 024

-

-

-

-

426 024

Dluhové cenné papíry

699 646

646 991

1 239 686

68 371

-

2 654 694

-

-

-

-

3 747

3 747

1 125 670

646 991

1 239 686

68 371

3 747

3 084 465

-

-

-

-

20 733

20 733

-

-

-

-

303

303

-

-

-

-

21 036

21 036

1 125 670

646 991

1 239 686

68 371

-17 289

3 063 429

tis. Kč

Celkem

let

Aktiva

Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv / pasiv

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
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(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

445 961

-

Dluhové cenné papíry

233 066
750

tis. Kč

1 - 5 let

Více než

Nespecifi

Celkem

5 let

-kováno

-

-

-

445 961

717 687

1 787 521

403 190

-

3 141 464

-

-

-

-

750

679 777

717 687

1 787 521

403 190

51 126

-

-

-

-

51 126

1 435

-

-

-

-

1 435

52 561

-

-

-

-

52 561

627 216

717 687

1 787 521

403 190

-

3 535 614

Aktiva

Ostatní aktiva

3 588 175

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

426 024

-

13 886
3 747

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi

Celkem

let

-kováno

-

-

-

426 024

817 408

1 616 677

206 723

-

2 654 496

-

-

-

-

3 747

443 657

817 408

1 616 677

206 723

-

3 084 465

20 733

-

-

-

-

20 733

303

-

-

-

-

303

21 036

-

-

-

-

21 036

422 621

817 408

1 616 677

206 723

-

3 063 429

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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FOND KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer

FOND KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

SD GOV 4,60 18/08/2018

CZ0001000822

81 437

77 761

7 000

SD Czech Republic 18/4/2023

CZ0001003123

83 849

87 132

7 950

SD VAR 7/17

CZ0001003438

319 207

315 708

31 000

SD CZGB 1,5 29/10/2019

CZ0001003834

120 174

127 847

12 000

CZECH REPUBLIC 0,29 27

CZ0001004105

51 220

51 925

5 000

SD Czech Republic 0,85 17/3/2018 CZ0001004246

303 982

309 128

30 000

Česká pojišťovna 1,83 13/12/17

CZ0003703555

40 000

40 452 40 000 000

HUNGARY

US445545AD87

62 725

66 186

58 970

ICICI 4,7 21/2/2018

US45112FAC05

35 586

37 383

35 895

Poland 6,375 19

US731011AR30

43 690

46 861

41 022

CiITIGROUP INC 1,391 2/19

XS0185490934

40 516

40 668

40 530

GAZPROM PAO

XS0327237136

46 369

48 451

43 232

Mol Hungarian 5,875 24.4.2017

XS0503453275

43 186

42 925

40 530

PGNIG Finance AB 4, 17

XS0746259323

58 152

56 216

54 040

SD Republic of Bulgaria 4,25 07/17 XS0802005289

42 432

39 497

37 828

Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018
XS0899969702

37 441

39 670

38 459

Hungarian Development BA 6,25 21/10
XS0954674312

92 220

97 325

87 173

PKO Finance AB 2,324 23/1/2019

XS1019818787

64 469

65 702

62 146

MFINANCE FRANCE sa 2,375 04/19 XS1050665386

55 403

56 946

54 040

PZU Finance AB 1,375 7/19

XS1082661551

98 537

100 286

97 948

GS Float 29/05/20

XS1240146891

40 292

40 787

40 530

HUNGARIAN DEVELOPMENT 2,375 21
XS1330975977
CETIN FINANCE BV
XS1529936251

47 202
60 000

48 934
59 854

45 934
60

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě
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1,2900
1,2850
1,2800

1,2856
1,2772

1,2750
1,2700
1,2650
1,2600
1,2550

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

1,2660

2 606 008

2 058 447 026

31.12.2015
31.12.2016

1,2772
1,2856

3 063 527
3 535 613

2 398 570 555
2 750 061 894

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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FOND GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ
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generali-investments.cz

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.)
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Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

95 647
95 647
942 937

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4

133 186
133 186
1 067 645

11

Ostatní aktiva

5

5 342

12 365

1 206 173

1 050 949

31.12.2016

31.12.2015

25 836
4 837
311 912
727 712
135 876

3 206
-200
313 823
897 142
-163 022

1 206 173

1 050 949

31.12.2016

31.12.2015

2 041 571

1 861 331

866 071
1 175 500

913 388
1 047 943

891 551

802 603

891 551

802 603

v tom:

3

a) splatné na požádání

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období

6
7
7

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16b

(1)

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

1
3

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z akcií a podílů

9
10

48
39 181

34
38 326

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

11
12

-28 085
129 026

-29 760
-164 902

13

-192

-428

15

139 978
-4 102
135 876

-156 730
-6 292
-163 022

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
19 zdaněním
23 Daň z příjmů
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

(2)

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a.s., dále jen “Fond” byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. Česká
národní banka vydala rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření Fondu dne
3. října 2001 pod č.j.: 41/N/190/2001/2. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. října 2001.
S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení Fondu změněno na Fond ropy a energetiky,
otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013
Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013 , ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o akciový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány do české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být
při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů.
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Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty a zajišťování
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou zpravidla oceňovány reálnou hodnotou se změnami
reálné hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu s využitím lineární
metody v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 14.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

29 423

-28 995

428

765

28 995

29 760

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

133 186

95 647

Celkem

133 186

95 647

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

1 067 645

942 937

Čistá účetní hodnota

1 067 645

942 937

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky z akcií - dividendy
Finanční deriváty
Zúčtování se státním rozpočtem

1 589

-

-

11 294

99

976

Ostatní

3 654

95

Celkem

5 342

12 365

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

21 780

471

Ostatní závazky

2 969

1 763

Závazky vůči podílníkům

984

542

Dohadné účty pasivní

103

430

25 836

3 206

Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 985 768 776 ks (2015: 992 177 255 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,1926 Kč
(2015: 1,0563 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.

(10)

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Kapitálový fond

nominální hodnota PL

Celkem

- ostatní

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015

1 003 113

323 623

-52 296

209 036

32 972

-

242 008

-219 972

-42 772

-

-262 744

-44 739

-44 739

Převod ztráty 2014

1 276 440

Celkem k 31. prosinci 2015

992 177

313 823

-95 035

1 210 965

Vydané 2016

229 871

18 048

-

247 919

-236 279

-19 959

Odkoupené 2016
Převod ztráty 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

985 769

311 912

-

256 238

-163 022

-163 022

-258 057

1 039 624

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

353 162

342 334

5 121

4 846

358 283

347 180

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 163 022 tis. byla v souladu se statutem Fondu převeden na
účet Kapitálový fond ostatní.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 135 876 tis. Kč bude navržen k převodu na účet Kapitálový
fond ostatní.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 175 500 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 1 047 943 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 11.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

48

34

Celkem

48

34

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

39 181

38 326

Celkem

39 181

38 326

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ
tis. Kč

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu Fondu

26 754

28 206

Poplatek depozitářský

753

790

Poplatek za správu CP

402

518

Ostatní poplatky a provize
Celkem

176

246

28 085

29 760

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,5 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
12

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Cenné papíry

156 767

-102 692

Deriváty

-27 284

-61 476

-472

-902

15

168

129 026

-164 902

Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

(12)
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SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit
Ostatní
Celkem

192

417

-

11

192

428

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 344

-

291

659

4 746

-

26 754

28 206

1 175 500

1 047 943

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
15

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

5 559

5 508

-1 457

784

4 102

6 292
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Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

139 978

-156 730

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-37 063

-36 718

-197

-578

Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let

-103 112

-

Daňový základ / Daňová ztráta

-

-194 026

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

37 063

36 718

5 559

5 508

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

15 700

22 899

V roce 2016 a 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
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FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou do výnosů a nákladů, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za

133

bankami

133 186

-

-

-

186

ostatní podíly

26 788

411 525

60 372

568 960

1 067 645

Ostatní aktiva

5 342

-

-

-

5 342

165 316

411 525

60 372

568 960

1 206 173

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

95 647

-

-

-

95 647

23 237

336 355

534 230

49 115

942 937

Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a
ostatní podíly
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

12 365

-

.-

-

12 365

131 249

336 355

534 230

49 115

1 050 949

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

866 071

813 388

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

891 551

802 603

-

11 294

21 780

471

-21 780

10 823

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
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Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

1 402

1 948

129 836

133 186

411 525

629 331

26 789

1 067 645

1 152

437

3 753

5 342

414 079

631 716

160 378

1 206 173

Ostatní pasiva

-

-

25 836

25 836

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

4 837

4 837

-

-

30 673

30 673

414 079

631 716

129 705

1 175 500

-267 498

-624 053

866 071

-25 480

146 581

7 663

995 776

1 150 020

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

2 732

4 957

87 958

95 647

336 355

583 345

23 237

942 937

-

-

12 365

12 365

339 087

588 302

123 560

1 050 949

Ostatní pasiva

-

-

3 206

3 206

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-200

-200

-

-

3 006

3 006

339 087

588 302

120 554

1 047 943

-219 984

-582 619

813 388

10 785

119 103

5 683

933 942

1 058 728

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 133 186 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 95 647 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
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Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.

31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

133 186

-

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

5 let

kováno

Celkem

-

-

-

133 186

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

-

-

-

-

1 067 645

1 067 645

5 342

-

-

-

-

5 342

138 528

-

-

-

1 067 645

1 206 173

25 836

-

-

-

-

25 836

4 837

-

-

-

-

4 837

30 673

-

-

-

-

30 673

107 855

-

-

-

1 067 645

1 175 500

Více než 5

Nespecifi

Celkem

let

-kováno

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

1 - 5 let

3 měsíců

měsíců

95 647

-

-

-

-

95 647

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

-

-

-

-

942 937

942 937

12 365

-

-

-

-

12 365

108 012

-

-

-

942 937

1 050 949

3 206

-

-

-

-

3 206

-

-

-

-

-200

3 006

-

-

-

-

3 006

105 006

-

-

-

942 937

1 047 943

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

-200
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FOND ROPY A ENERGETIKY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
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POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer

FOND ROPY A ENERGETIKY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

FOND ROPY A ENERGETIKY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

SCHLUMBERGER LTD.

AN8068571086

20 020

32 329

15 020

OMV AG

AT0000743059

35 221

35 002

38 600

ČEZ

CZ0005112300

44 745

26 789

62 300

RWE AG

DE0007037129

50 077

17 239

54 000

E.ON AG

DE000ENAG999

57 099

18 757

103 609

GAS NATURAL SDG

ES0116870314

18 332

23 688

48 950

IBERDROLA SA ORD

ES0144580Y14

19 568

22 013

130 687

NESTE OIL OYJ

FI0009013296

15 046

44 775

45 400

TOTAL FINA ELF SA

FR0000120271

67 101

70 211

53 335

TECHNIP SA

FR0000131708

12 975

19 506

10 646

ENGIE SA

FR0010208488

62 648

29 588

90 351

ELECTRICITE DE FRANCE

FR0010242511

42 158

15 771

60 298

ROYAL DUTCH SHELL PLC

GB00B03MLX29

17 934

21 490

30 607

ENEL IM

IT0003128367

20 273

19 219

169 840

ENI SPA

IT0003132476

39 273

31 517

75 400

APACHE CORP.

US0374111054

20 042

20 781

12 770

CHEVRON CORP

US1667641005

30 855

61 260

20 300

CONOCOPHILIPS

US20825C1045

18 106

18 692

14 540

DOMINION RESOURCES INC.

US25746U1097

7 104

16 102

8 200

DUKE ENERGY CORP

US26441C2044

22 615

38 053

19 121

EOG Resources INC

US26875P1012

11 623

41 733

16 100

EXELON CORP

US30161N1019

20 099

21 929

24 100

EXXON MOBIL

US30231G1022

35 986

54 846

23 700

HALLIBURTON CO
HESS CORP
Marathon Petroleum Corp.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PETROCHINA CO LTD - ADR
Phillips 66
SOUTHERN CO
SPECTRA ENERGY CORP.
VALERO ENERGY CORP

US4062161017
US42809H1077
US56585A1025
US6745991058
US71646E1001
US7185461040
US8425871071
US8475601097
US91913Y1001

12 354
21 592
4 937
14 410
16 766
3 720
16 099
7 059
20 246

31 065
33 698
35 364
20 819
12 282
23 971
28 881
15 012
54 652

22 400
21 100
27 394
11 400
6 500
10 820
22 900
14 250
31 200

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě;
pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný
finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
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1,4000
1,3000
1,2000
1,1000

1,1926
1,0563

1,0000
0,9000
0,8000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,50% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou
s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách,
které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu
za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba,
na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění
na otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu
za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů
výboru odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

1,2280

1 231 830

1 003 112 129

31.12.2015
31.12.2016

1,0563
1,1926

1 048 082
1 175 500

992 177 255
985 768 776

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob,
které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního
fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob,
které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního
fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv
na rizikový profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

27 283
27 283
544 653
4 752

8 206
8 206
15 082
15 082
474 948
14 130

576 688

512 366

31.12.2016

31.12.2015

3 686
2 928
-46 864
502 317
114 621

3 680
69
-81 651
721 283
-131 015

576 688

512 366

31.12.2016

31.12.2015

1 137 105

1 008 365

567 031
570 074

499 748
508 617

567 255

488 556

567 255

488 556

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

6
11

3

a) splatné na požádání

4

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

5
6

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období

7
8
8

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

17b
9

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

17b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

10

760
742

181
159

11

1 250
1 250

2 077
2 077

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů

3

Výnosy z akcií a podílů
c) ostatní výnosy z akcií a podílů

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

12
13

-20 062
133 009

-16 226
-116 529

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

14

-149

-202

16

114 808
-187
114 621

-130 699
-316
-131 015

19
23
24

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., dále jen „Fond“ byl
založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě povolení České národní banky
ze dne 19. dubna 2006 jako otevřený podílový fond. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení
Fondu změněno na Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.

(b)

Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejňovaným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
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Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 6, 7, 8 a 15.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu a
poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky a
provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

16 072

-15 870

202

356

15 870

16 226

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

27 283

8 206

Celkem

27 283

8 206

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

5

6

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy vydané ostatními osobami

-

15 082

Čistá účetní hodnota

-

15 082

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

544 653

474 948

Čistá účetní hodnota

544 653

474 948

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

3 324

11 356

ostatní

1 428

2 774

Celkem

4 752

14 130

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 15.
7

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 724

107

536

905

4

13

349

2 457

73

198

3 686

3 680

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 15.

(10)

Fond zlatý, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

8

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 990 054 612 ks (2015: 1 078 005 426 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 0,5758 Kč
(2015: 0,4719 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Kapitálový fond -

nominální hodnota PL

Celkem

ostatní

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015

848 022

25 311

-279 950

593 383

429 282

-193 632

-

235 651

-199 299

86 669

Převod ztráty 2014
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Převod ztráty 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

-

-112 630

-76 772

-76 772

1 078 005

-81 651

-356 722

639 632

312 520

-117 683

-

194 837

-400 471

152 470

-

-248 001

-

-

-131 015

-131 015

990 054

-46 864

-487 737

455 453

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

269 346

260 075

8 080

7 014

277 426

267 089
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Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 131 015 tis. byla v souladu se statutem Fondu převedena do
kapitálových fondů.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 114 621 tis. Kč bude navržen k převodu na účet ostatního
kapitálového fondu.
Rozdělení zisku prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
9

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 570 074 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 508 617 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 12.

10

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

742

159

-

1

18

21

760

181

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy- zahraniční

1 250

2 077

Celkem

1 250

2 077

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z termínových vkladů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

11

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ
tis. Kč

12

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu Fondu

19 155

15 508

Poplatek depozitářský

495

362

Poplatek za správu CP

244

235

Ostatní poplatky a provize

168

121

20 062

16 226

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 3 % průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,0702% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu
Fondu.
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ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Cenné papíry

164 117

-68 770

Deriváty

-30 687

-47 015

-461

-744

40

-

133 009

-116 529

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

14

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

upraveno*
Náklady na audit
Ostatní
Celkem

149

202

-

-

149

202

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 421

-

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období

345

737

2 893

-

19 155

15 508

570 074

508 617

Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 8. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 12.
(13)
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

187

311

-

5

187

316

2016

2015

114 808

-130 699

-1 250

-2 077

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně
Ostatní úpravy daňového základu

51

66

-113 609

-

Daňový základ / Daňová ztráta

-

-132 710

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

-

1 250

2 077

187

311

Uplatnění daňových ztrát minulých let

Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2015

31. prosince 2014

tis. Kč

tis. Kč

25 991

31 671

V roce 2016 a 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
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FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.

(14)
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Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou do výnosů a nákladů, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

27 283

-

-

-

27 283

-

96 577

141 447

306 629

544 653

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Akcie, podílové listy a
ostatní podíly
Ostatní aktiva

4 752

-

-

-

4 752

32 035

96 577

141 447

306 629

576 688

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

8 206

-

-

-

8 206

-

9 700

-

5 382

15 082

ostatní podíly

-

129 312

175 158

170 478

474 948

Ostatní aktiva

14 130

-

.-

-

14 130

Aktiva celkem

22 336

139 012

175 158

175 860

512 366

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a

(15)
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(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

567 031

499 748

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

567 255

488 556

3 324

11 356

-2 724

-107

600

11 249

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

1 137

1 399

24 747

27 283

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

544 653

-

544 653

4 752

-

-

4 752

5 889

546 052

24 747

576 688

Ostatní pasiva

-

-

3 686

3 686

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

2 928

2 928

-

-

6 614

6 614

5 889

546 052

18 133

570 074

31 925

-519 703

487 554

-224

37 814

26 349

505 687

569 850

EUR

USD

CZK

Celkem

238

841

7 127

8 206

15 082

-

-

15 082

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

474 948

-

474 948

Ostatní aktiva

-

-

14 130

14 130

15 320

475 789

21 257

512 366

Ostatní pasiva

-

-

3 680

3 680

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

69

69

-

-

3 749

3 749

15 320

475 789

17 508

508 617

-12 432

-476 124

499 805

11 249

2 888

-335

517 256

519 866

Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.
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(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 27 283 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 8 206 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje 3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami

27 283

-

-

-

-

27 283

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

-

544 653

544 653

Ostatní aktiva

-

-

-

-

4 752

4 752

27 283

-

-

-

549 405

576 688

Ostatní pasiva

-

-

-

-

3 686

3 686

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

2 928

2 928

-

-

-

-

6 614

6 614

27 283

-

-

-

542 791

570 074

Pasiva

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015
Do

3 - 12

Více než 5

Nespecifi-

3 měsíců

měsíců

let

kováno

8 206

-

-

-

-

8 206

385

5 382

9 315

-

-

15 082

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

-

-

-

-

474 948

474 948

-

-

-

-

14 130

14 130

8 591

5 382

9 315

-

489 078

512 366

Ostatní pasiva

-

-

-

-

2 680

3 680

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

69

69

-

-

-

-

3 749

3 749

8 591

5 382

9 315

-

485 329

508 617

tis. Kč

1 - 5 let

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

Pasiva

Čistá výše aktiv
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FOND ZLATÝ OTEVŘENÝ, PODÍLOVÝ FOND
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POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Mgr. Patrik Hudec
Vzdělání:
2001- 2009
6/2007
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
12/2014 – 12/2015
do 01/2015
6/2007 – 11/2014
do 01/2015
5/2006 - 6/2007

Univerzita Karlova Praha, matematicko-fyzikální fakulta, obor:
finanční a pojistná matematika, inženýrské studium
Udělení makléřské licence na základě složení makléřských
zkoušek kat. A, B, C, D
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Head of Fund Portfolio Management
Generali Investments CEE, a.s.
Generali PPF Asset Management a.s., senior portfolio
manažer
Generali PPF Asset Management a.s.
PPF Asset Management a.s., portfolio manažer
PPF Asset Management a.s., portfolio manažer –
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2/2005 - 5/2006
Administrace

junior
PPF Asset Management a.s., specialista portfolio

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

AGNICO-EAGLE MINES LTD

CA0084741085

7 972

10 768

10 000

BARRICK GOLD CORP

CA0679011084

35 263

24 583

60 000

B2GOLD CORP

CA11777Q2099

6 676

9 418

155 000

GOLDCORP INC

CA3809564097

34 627

17 504

50 200

IAMGOLD CORPORATION

CA4509131088

19 821

14 807

150 000

KINROSS GOLD CORP

CA4969024047

15 197

6 459

81 000

GOLD BULLION SECURITIES LTD GB00B00FHZ82

61 842

64 893

23 000

DB Physical Silver ETC

GB00B57Y9462

21 827

20 185

5 000

DB Physical Gold ETC

17 500

GB00B5840F36

53 287

50 995

Physical Platinum Source P-ETC IE00B40QP990

27 687

21 580

9 500

Physical Silver Source P-ETC

IE00B43VDT70

12 733

14 228

35 000

iShares Physical Silver

IE00B4NCWG09

12 563

14 221

35 000

SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC
IE00B579F325

32 162

34 893

12 000

VV Gold Miners Ucit ETF

IE00BQQP9F84

11 927

11 655

20 000

ETFS PHYSICAL SILVER

JE00B1VS3333

9 885

7 135

18 000

ETFS PHYSICAL GOLD

JE00B1VS3770

6 626

7 153

2 500

ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADRUS0351282068

12 221

6 737

25 000

ETFS PLATINUM TRUST

US26922V1017

9 509

6 646

3 000

GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR

US38059T1060

20 088

8 721

113 000

ISHARES COMEX GOLD TRUST

US4642851053

13 212

21 306

75 000

ISHARES SILVER TRUST

US46428Q1094

30 371

34 866

90 000

NEWMONT MINING CORP

US6516391066

17 461

19 217

22 000

RANDGOLD RESOURCES LTD-ADRUS7523443098

7 892

11 889

6 074

44 957

54 801

19 500

SPDR GOLD TRUST

US78463V1070

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
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0,8000
0,7500
0,7000
0,6500
0,6000
0,5500
0,5000

0,4719

0,5758

0,4500
0,4000
0,3500
0,3000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 3% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

0,6093

516 670

848 021 749

31.12.2015
31.12.2016

0,4719
0,5758

508 674
570 074

1 078 005 426
990 054 612

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
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obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

79 476
79 476

112 078
112 078

4
5

1 644 367
3 538

1 510 780
10 257

1 727 381

1 633 115

31.12.2016

31.12.2015

28 271
6 150
-615 511
2 065 154

7 867
509
-604 151
2 068 733

160 157
83 160

46 188
113 969

1 727 381

1 633 115

31.12.2016

31.12.2015

3 113 731

2 918 727

1 420 771
1 692 960

1 293 988
1 624 739

1 447 533

1 285 451

1 447 533

1 285 451

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

6
11

a) splatné na požádání

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016 31.12.2015
upraveno

1
3
5
6
9
19
23
24

Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Výnosy z akcií a podílů
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

9
10
11
12
14

15

79
79
60 984
-40 581
70 664
-292

72
72
45 430
-36 204
115 383
-356

90 854
-7 694
83 160

124 325
-10 356
113 969

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě povolení
České národní banky ze dne 20. července 2006 jako otevřený podílový fond. Dne
24. července 2006 nabylo povolení právní moci. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení
fondu změněno na Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o akciový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejňovaným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
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Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
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výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 %
jejich základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem.
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

35 364

-35 008

356

1 196

35 008

36 204

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

79 476

112 078

Celkem

79 476

112 078

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

1 644 367

1 510 780

Čistá účetní hodnota

1 644 367

1 510 780

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky za dividendami

557

-

-

10 257

Ostatní

2 981

-

Celkem

3 538

10 257

Finanční deriváty

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči státnímu rozpočtu

31. prosince 2016

31. prosince 2015

23 208

1 710

361

901

3 819

3 558

Závazky vůči podílníkům

741

1 359

Dohadné účty pasivní

142

339

28 271

7 867

Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 2 065 153 703 ks (2015: 2 068 733 433 ks) podílových listů,
jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 0,8199 Kč
(2015: 0,7854 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia
Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

2 039 356

-612 806

1 426 550

869 071

-173 512

695 559

-839 694

182 167

-657 527

2 068 733

-604 151

1 464 582

410 969

-87 117

323 852

-414 548

75 757

-338 791

2 065 154

-615 511

1 449 643

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. Ks
Česká pojišťovna a.s.

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 185 862

1 057 520

Generali pojišťovna a.s.

40 767

27 990

Generali pojišťovna Slovensko a.s.

13 086

12 576

1 239 715

1 098 086

Celkem

Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 113 969 tis. Kč byl převeden v souladu se statutem Fondu
na účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 83 160 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 692 960 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 1 624 739 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 11.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

79

72

Celkem

79

72

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

60 984

45 430

Celkem

60 984

45 430

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ

tis. Kč

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu Fondu
Poplatek depozitářský
Poplatek za správu CP
Ostatní poplatky a provize
Celkem

38 460

33 929

1 227

1 078

633

852

261

345

40 581

36 204

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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12

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

98 711

152 308

-28 141

-35 767

Ostatní kurzové rozdíly

106

-2 736

Ostatní

-12

1 763

70 664

115 383

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 981

-

289

896

6 035

-

38 460

33 929

1 692 960

1 624 739

Cenné papíry
Deriváty

Celkem

13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
14

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit
Ostatní
Celkem

292

347

-

9

292

356

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

10 719

9 092

Úprava daňového nákladu minulého období

-3 025

1 264

7 694

10 356

2016

2015

90 854

124 325

-60 984

-45 430

Celkem

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně
Ostatní úpravy daňového základu
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %
Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

16

1 555

1 272

-

-34 624

31 425

45 543

1 571

2 277

60 984

45 430

9 148

6 815

FINANČNÍ RIZIKA
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

79 476

-

-

-

79 476

ostatní podíly

-

974 518

543 615

126 234

1 644 367

Ostatní aktiva

3 538

-

-

-

3 538

83 014

974 518

543 615

126 234

1 727 381

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

112 078

-

-

-

112 078

-

914 435

549 567

46 778

1 510 780

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a
ostatní podíly
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

10 257

-

-

-

10 257

122 335

914 435

549 567

46 778

1 633 115

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

1 420 771

1 293 988

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

1 447 533

1 285 451

-

10 257

23 208

1 710

-23 208

8 547

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
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Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu vůči
úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

5 184

995

73 297

79 476

1 078 304

566 063

-

1 644 367

-

-

3 538

3 538

1 083 488

567 058

76 835

1 727 381

Ostatní pasiva

-

-

28 271

28 271

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

6 150

6 150

-

-

34 421

34 421

1 083 488

567 058

42 414

1 692 960

-897 064

-550 469

1 420 771

-26 762

186 424

16 589

1 463 185

1 666 198

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

2 605

6 412

103 061

112 078

948 017

562 763

-

1 510 780

-

-

10 257

10 257

950 622

569 175

113 318

1 633 115

Ostatní pasiva

-

-

7 867

7 867

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

509

509

-

-

8 376

8 376

Čistá výše rozvahových aktiv

950 622

569 175

104 942

1 624 739

Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

-756 700

-528 751

1 293 988

8 547

193 922

40 424

1 398 930

1 633 286

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 79 476 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 112 078 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu, výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
(17)
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31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

79 476

-

-

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

Celkem

5 let

kováno

-

-

-

79 476

-

-

-

1 644 367

1 644 367

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

3 538

-

-

-

-

3 538

83 014

-

-

-

1 644 367

1 727 381

28 271

-

-

-

-

28 271

6 150

-

-

-

-

6 150

34 421

-

-

-

-

34 421

48 593

-

-

-

1 644 367

1 692 960

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

Celkem

3 měsíců

měsíců

5 let

kováno

112 078

-

-

-

-

Dluhové cenné papíry

-

-

-

-

-

0

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

-

1 510 780

1 510 780

10 257

-

-

-

-

10 257

122 335

-

-

-

1 510 780

1 633 115

7 867

-

-

-

-

7 867

509

-

-

-

-

509

8 376

-

-

-

-

8 376

113 959

-

-

-

1 510 780

1 624 739

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami

Ostatní aktiva

112 078

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer
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1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

CA Immobilien Anlagen AG

AT0000641352

26 896

83 911

177 814

Sparkassen Imobilien AG

AT0000652250

48 226

72 659

268 908

IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT0000809058

86 608

64 952

1 297 282

CONVERT IMMO

AT0000A1PGP1

56 941

83 098

190 310

Buwog AV

AT00BUWOG001

33 766

73 214

122 663

COFINIMMO

BE0003593044

19 560

24 064

8 197

DEUTSCHE EUROSHOP AG

DE0007480204

32 044

45 548

43 592

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

DE000A0HN5C6

21 920

52 144

64 672

VONOVIA SE

DE000A1ML7J1

31 810

72 558

86 890

DIC ASSET AG

DE000A1X3XX4

25 399

29 635

120 526

LEG Immobilien

DE000LEG1110

31 713

39 782

19 950

CITYCON OYJ

FI0009002471

20 505

30 239

478 670

SPONDA OYJ

FI0009006829

23 155

30 928

261 572

ICADE

FR0000035081

28 709

37 522

20 485

KLEPIERRE

FR0000121964

62 510

76 026

75 343

Unibail-Rodamco SE

FR0000124711

59 884

76 426

12 474

GECINA SA

FR0010040865

16 433

29 657

8 350

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE JE00B3DCF752

59 443

46 519

438 083

EASY ETF EPRA EURO

LU0192223062

21 938

27 962

4 551

VASTNED RETAIL NV

NL0000288918

31 642

33 202

33 337

WERELDHAVE NV

NL0000289213

37 870

30 928

26 769

American Campus Communities

US0248351001

20 069

28 711

22 500

APARTMENT INVT & MGMT CO -A

US03748R1014

15 193

40 196

34 494

DR HORTON INC

US23331A1097

12 554

18 148

25 900

Duke Realty CORP

US2644115055

32 146

55 976

82 200

HEALTHCARE REALTY TRUST INC

US4219461047

23 984

38 402

49 400

HOST HOTELS & RESORTS INC

US44107P1049

22 604

27 533

57 000

Kimco Realty CORP

US49446R1095

24 457

31 802

49 300

PIK GROUP GDR

US69338N2062

19 993

17 518

144 603

Prologis INC

US74340W1036

54 973

96 736

71 472

PUBLIC STORAGE

US74460D1090

24 570

43 550

7 600

SIMON PROPERTY GROUP INC
WELLTOWER

US8288061091
US95040Q1040

57 365
32 045

86 104
44 445

18 902
25 900

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000

0,8199
0,7854

0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

0,7222

1 472 871

2 039 355 926

31.12.2015
31.12.2016

0,7854
0,8199

1 624 882
1 692 959

2 068 733 433
2 065 153 703

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

31 200
31 200
223 246

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

4

8 527
8 527
301 086

11

Ostatní aktiva

5

1 699

2 767

311 312

257 213

31.12.2016

31.12.2015

1 563
1 136
-147 160
440 909

827
124
-126 346
374 036

8 572
6 292

3 836
4 736

311 312

257 213

31.12.2016

31.12.2015

566 753

452 707

258 140
308 613

196 455
256 262

258 430

193 875

258 430

193 875

v tom:

3

a) splatné na požádání

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

16a
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

16a

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1
3

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z akcií a podílů

5

c) ostatní výnosy z akcií a podílů
Náklady na poplatky a provize

6
9
19
23
24

Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

9
10

11
4 979

31.12.2015
upraveno
8
3 952

11

4 979
-7 020

3 952
-5 604

12
13

8 859
-40

7 156
-50

15

6 789
-497
6 292

5 462
-726
4 736

Bod

31.12.2016
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. (od 1. 1.
2016 Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.), dále jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na
základě povolení České národní banky ze dne 27. června 2007 jako otevřený podílový fond.
S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení Fondu změněno na Fond živé planety, otevřený
podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
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Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
(7)

Fond živé planety, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 14.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů a změny
emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

re klasifikace

Správní náklady

5 455

-5 405

50

199

5 405

5 604

Náklady na poplatky a provize

(o)

2015 upraveno

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(p)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

8 527

31 200

Celkem

8 527

31 200

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.

(9)

Fond živé planety, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

301 086

223 246

Čistá účetní hodnota

301 086

223 246

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Pohledávky z prodeje cenných papírů

215

71

Finanční deriváty

938

2 696

Ostatní

546

-

1 699

2 767

Celkem

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 033

116

244

526

63

31

205

107

18

47

1 563

827

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 14.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 440 908 845 ks (2015: 374 035 914 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 0,7 Kč
(2015: 0,6852 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za
kterou byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Kapitálový fond

nominální hodnota PL

Celkem

- ostatní

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014

315 991

-107 900

-2 793

Vydané 2015

101 892

-32 170

-

69 722

Odkoupené 2015

-43 847

13 724

-

-30 123

-

-

2 793

2 793

374 036

-126 346

-

247 690

Převod zisku 2014
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016

205 298

93 204

-28 837

-

64 367

Odkoupené 2016

-26 331

8 023

-

-18 308

Celkem k 31. prosinci 2016

440 909

-147 160

-

293 749

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali pojišťovna Slovensko a.s.
Celkem

31. prosince 2016
72 110

31. prosince 2015
72 121

775

775

72 885

72 896

Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 4 736 tis. byl v souladu se statutem Fondu převeden na
účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 6 292 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 308 613 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 256 262 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje
majetek fondu (Net Asset Value).

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

11

8

Celkem

11

8

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Přijaté dividendy

4 979

3 952

Celkem

4 979

3 952

31. prosince 2016

31. prosince 2015

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ

tis. Kč

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

Upraveno*
Poplatek za správu fondu

6 436

5 238

Poplatek depozitáři

236

167

Ostatní poplatky a provize

348

199

7 020

5 604

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,2 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
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ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Cenné papíry

16 000

17 676

Deriváty

-6 990

-10 741

-406

170

255

9

8 859

7 156

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

13

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

upraveno*
Náklady na audit

40

50

Celkem

40

50

31. prosince 2016

31. prosince 2015

546

-

167

465

1 109

-

6 436

5 238

308 613

256 262

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
14

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 11.
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

746

593

-249

133

497

726

2016

2015

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy tvořící samostatný základ daně
Ostatní úpravy daňového základu

6 789

5 462

-4 979

-3 952

109

84

-1 919

-1 594

Daňový základ / Daňová ztráta

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

-

4 979

3 952

746

593

Uplatnění daňových ztrát minulých let

Samostatný základ daně
Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

420

V roce 2016 a 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
16

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
(14)
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využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů

31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

8 527

-

-

-

8 527

-

133 898

114 850

52 338

301 086

1 699

-

-

-

1 699

10 226

133 898

114 850

52 338

311 312

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

31 200

-

-

-

31 200

ostatní podíly

-

91 709

126 911

4 626

223 246

Ostatní aktiva

2 696

-

.71

-

2 767

33 896

91 709

126 982

4 626

257 213

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a

Aktiva celkem

(15)

Fond živé planety, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

258 140

196 455

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

258 430

193 875

938

2 696

1 033

116

-95

2 580

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč
Aktiva

EUR

Pohledávky za bankami

USD

CZK

89

140

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

132 852

Ostatní aktiva

132 941

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

GBP

Celkem

8 228

70

8 527

157 954

-

10 280

301 086

158 094

1 699
9 927

10 350

1 699
311 312

-

-

1 563

-

1 563

-

-

1 136
2 699

-

1 136
2 699

Čistá výše rozvahových aktiv

132 941

158 094

7 228

10 350

308 613

Čistá výše podrozvahových

-89 706

-159 090

258 140

-9 634

-290

43 235

-996

265 368

716

308 323

Pasiva

měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

258

1 209

29 733

31 200

86 053

137 193

-

223 246

-

71

2 696

2 767

86 311

138 473

32 429

257 213

Ostatní pasiva

-

-

827

827

Výnosy a výdaje příštích

-

-

124

124

-

-

951

951

86 311

138 473

31 478

256 262

-54 861

-139 014

196 445

2 580

31 450

-541

227 925

258 842

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní
podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

období

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových
měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.
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(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 8 527 tis. Kč
k 31. prosinci 2016 (2015: 31 200 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost nepřekračuje
3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum
nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových
fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na
kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze
žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování
podílových listů vydaných Fondem.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

8 527

-

-

-

-

8 527

-

-

-

-

301 086

301 086

1 699

-

-

-

-

1 699

10 226

-

-

-

301 086

311 312

Ostatní pasiva

-

-

-

-

1 563

1 563

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

1 136

1 136

-

-

-

-

2 699

2 699

10 226

-

-

-

298 387

308 613

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

31 200

-

-

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

31 200

-

-

-

-

-

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

-

223 246

223 246

2 767

-

-

-

-

2 767

33 967

-

-

-

223 246

257 213

Ostatní pasiva

827

-

-

-

-

827

Výnosy a výdaje příštích období

124

-

-

-

-

124

951

-

-

-

-

951

33 016

-

-

-

223 246

256 262

Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše aktiv
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INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Michal Belan
Vzdělání:
2010 - 2015
Odborná praxe:
11/2015 – dosud
02/2015 - 10/2015
12/2013 - 03/2014

VŠE v Praze, obor Finanční inženýrství, vedlejší specializace
Finanční management
junior portfolio manažer v Generali Investments CEE12/2014
Generali Investments CEE, a.s.
stáž v HSBC - oddělení kreditních analýz
stáž v PricewaterhouseCoopers - oddělení audit

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
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Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

MAYR-MELNHOF KARTON AG

AT0000938204

10 201

10 067

3 700

Waste Connections INC

CA94106B1013

7 610

12 291

6 100

Geberit AG-REG

CH0030170408

9 182

9 234

900

SIEMENS AG

DE0007236101

8 663

9 783

3 100

NORDEX SE

DE000A0D6554

2 431

4 132

7 500

INNOGY SE

DE000A2AADD2

10 164

10 703

12 000

VESTAS WIND SYSTEMS

DK0010268606

13 324

11 545

7 000

Acciona SA

ES0125220311

7 809

7 974

4 220

EDP Renovaveis SA

ES0127797019

8 111

10 030

61 500

Gamesa corp Tecnologica

ES0143416115

4 567

6 665

12 800

IBERDROLA SA ORD

ES0144580Y14

9 334

9 534

56 601

ALBIOMA

FR0000060402

10 666

11 933

26 700

SUEZ ENVIRONNEMENT SA

FR0010613471

9 444

10 228

27 010

PENNON GROUP PLC

GB00B18V8630

11 890

10 280

39 354

Kingspan Group PLC

IE0004927939

9 839

11 014

15 800

Pentair PLC

IE00BLS09M33

9 686

11 357

7 900

Hera SPA

IT0001250932

11 746

10 010

169 000

American Water works

US0304201033

6 420

11 688

6 300

AQUA AMERICA INC

US03836W1036

7 135

12 689

16 475

Clean Harbors, Inc.

US1844961078

7 238

9 274

6 500

CEMIG SA-SPONS ADR

US2044096012

4 917

5 296

90 600

Cia Saneamento Basico DE-ADR

US20441A1025

6 264

6 676

30 000

GRACO INC

US3841091040

7 411

8 521

4 000

HANWWHA Q CELL CO LTD - ADR

US41135V3015

12 082

7 483

35 769

ORMAT TECHNOLOGIES INC

US6866881021

5 492

10 723

7 800

REPUBLIC SERVICES INC

US7607591002

7 577

15 651

10 700

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

US83417M1045

11 938

6 645

20 900

STERICYCLE INC

US8589121081

12 046

9 679

4 900

US Ecology, Inc.

US91732J1025

2 217

4 915

3 900

VASTE MANAGEMENT INC
XYLEM INC

US94106L1098
US98419M1009

7 242
3 905

14 908
10 157

8 200
8 000

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
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0,7600
0,7400
0,7200
0,7000
0,6800

0,7000
0,6852

0,6600
0,6400
0,6200
0,6000
0,5800
0,5600

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet
podílových listů

31.12.2014

0,6707

211 950

315 990 917

31.12.2015
31.12.2016

0,6852
0,7000

256 293
308 613

374 035 914
440 908 845

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
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obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

10 782
10 782

14 921
14 921

4

187 311
46 675
140 636
64

84 810
22 911
61 899
187

198 157

99 918

31.12.2016

31.12.2015

3 602
146
882
191 695
1 832

325
46
-11
99 599
-41

198 157

99 918

31.12.2016

31.12.2015

354 659

170 175

160 250
194 409

70 628
99 547

163 561

70 534

163 561

70 534

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

a) splatné na požádání
a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období

6
7
7

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b

(1)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy

9

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

5
6
9
19
23
24

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

10
11
12

14

od 12.06.2015
31.12.2016 do 31.12.2015
upraveno
2 580
424
2 575
421
-844
-252
226
-80
-36
-133
1 926
-94
1 832

-41
-41

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Vyvážený dluhopisový otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. dále
jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě povolení České
národní banky ze dne 12. 6. 2015 jako otevřený podílový fond. S účinností od 1. 1. 2016
bylo označení Fondu změněno na Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.)
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Běžným účetním obdobím je kalendářní rok končící 31. 12. 2016. Jako srovnatelné údaje
jsou použity údaje z minulého období, tj. data za období 12. 6. 2015 až 31. 12. 2015.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.
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ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
(5)
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za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
(6)
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
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Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
(8)
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ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

312

-179

133

73

179

252

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

10 782

14 921

Celkem

10 782

14 921

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
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DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

46 675

22 911

Dluhopisy vydané ostatními osobami

140 636

61 899

Čistá účetní hodnota

187 311

84 810

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy vydané vládními institucemi

5

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Ostatní
Finanční deriváty
Celkem

64

-

-

187

64

187

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

2 879

99

Ostatní závazky

105

10

Závazky vůči podílníkům

600

95

18

121

3 602

325

Finanční deriváty

Dohadné účty pasivní
Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 191 735 449 ks (2015: 99 599 038 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,0139 Kč
(2015: 0,9995 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
(10)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia
Kapitálové fondy

Emisní ážio

Kapitálový fond

nominální hodnota PL

Celkem

ostatní

tis. Kč
Celkem k 1. červenci 2015

-

-

-

Vydané 2015

112 029

-16

-

112 013

Odkoupené 2015

-12 430

5

-

-12 426

99 599

-11

-

99 588

Vydané 2016

139 872

1 410

-

141 282

Odkoupené 2016

-47 735

-517

-

-48 252

-

-

-41

-41

882

-41

192 577

Celkem k 31. prosinci 2015

Ztráta za rok 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

191 736

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks
Česká pojišťovna a.s.
Generali investment CEE
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

130 218

44 028

50 000

50 000

180 218

94 028

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za období končící 31. prosince 2015 ve výši 41 tis. Kč byla převedena na účet
ostatních kapitálových fondů.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 1 832 tis. Kč bude navržen zčásti ve výši 41 tis. Kč k převodu
na účet kapitálového fondu ostatního a 1 791 tis. Kč k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.

(11)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 194 409 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 99 547 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje
majetek fondu (Net Asset Value).

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů

od 12.06.2015
do 31.12.2015

2 575

421

Úroky z termínových vkladů

-

1

Úroky z bankovních účtů

5

2

2 580

424

Celkem

10

31. prosince 2016

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

31. prosince 2016

od 12.06.2015
do 31.12.2015
upraveno*

Poplatek za správu fondu

620

153

Poplatek depozitáři

123

26

Ostatní poplatky a provize

101

73

Celkem

844

252

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,40 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty

31. prosince 2016

od 12.06.2015
do 31.12.2015

4 549

330

-4 320

-432

Ostatní kurzové rozdíly

-1

22

Ostatní

-2

-

226

-80

Celkem

(12)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

12

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

od 12.06.2015
do 31.12.2015
upraveno

Náklady na audit
Ostatní
Celkem

36

121

-

12

36

133

31. prosince 2016

31. prosince 2015

64

-

-

10

134

-

620

153

194 409

99 547

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

94

-

-

-

94

-

(13)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

1 926

-41

-

-

Daňově neuznatelné náklady
Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-41

-

1 885

-41

94

-

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

2

V roce 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.

(14)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

10 782

-

-

-

10 782

6 002

127 453

9 683

44 173

187 311

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

64

-

-

-

64

16 848

127 453

9 683

44 173

198 157

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

14 921

-

-

-

14 921

3 006

59 235

-

22 569

84 810

187

-

.-

-

187

18 114

59 235

-

22 569

99 918

Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

160 250

70 628

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

163 561

70 534

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

-

187

2 879

99

-2 879

-88

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.

(15)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.

31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

1 028

100

9 654

10 782

104 533

74 785

7 993

187 311

-

-

64

64

105 561

74 885

17 711

198 157

Ostatní pasiva

-

-

3 602

3 602

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

146

146

-

-

3 748

3 748

105 561

74 885

13 963

194 409

-89 977

-73 584

160 250

3 311

15 584

1 301

174 213

197 720

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

(16)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

142

105

14 674

14 921

60 510

21 294

3 006

84 810

-

-

187

187

60 652

21 399

17 867

99 918

Ostatní pasiva

-

-

325

325

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

46

46

-

-

371

371

60 652

21 399

17 496

99 547

-49 185

-21 349

70 628

94

11 467

50

88 124

99 641

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.

(17)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

10 782

-

-

Dluhové cenné papíry

11 856

27 350

-

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Neúročeno

Celkem

-

-

10 782

130 621

17 484

-

187 311

-

-

-

64

64

22 638

27 350

130 621

17 484

64

198 157

Do

3 - 12

1 - 5 let

Více než 5

Neúročeno

Celkem

3 měsíců

měsíců

-

-

-

-

3 602

3 602

-

-

-

-

146

146

-

-

-

-

3 748

3 748

22 638

27 350

130 621

17 484

-3 684

194 409

1 - 5 let

Neúročeno

Celkem

let

Aktiva

Ostatní aktiva

tis. Kč

let

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv
31. prosince 2015

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

14 921

-

-

-

14 921

8 808

3 984

72 018

-

84 810

-

-

-

187

187

23 729

3 984

72 018

187

99 818

Do

3 - 12

1 - 5 let

Neúročeno

Celkem

3 měsíců

měsíců

Ostatní pasiva

-

-

-

325

325

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

46

46

-

-

-

371

371

23 729

3 984

72 018

-184

99 547

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

tis. Kč
Pasiva

Čistá výše aktiv

(18)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum
nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových
fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na
kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze
žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování
podílových listů vydaných Fondem.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami

10 782

-

-

-

-

10 782

Dluhové cenné papíry

11 856

20 572

137 399

17 484

-

187 311

64

-

-

-

-

64

22 702

20 572

137 399

17 484

-

198 157

3 602

-

-

-

-

3 602

146

-

-

-

-

146

3 748

-

-

-

-

3 748

18 954

20 572

137 399

17 484

-

194 409

Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(19)

Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

14 921

-

3 122

751

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

14 921

80 937

-

-

84 810

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

187

-

-

-

-

187

18 230

751

80 937

-

-

99 918

325

-

-

-

-

325

46

-

-

-

-

46

371

-

-

-

-

371

17 859

751

80 937

-

-

99 547

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(20)

FOND VYVÁŽENÝ DLUHOPISOVÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.
O bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a dalších relevantních právních
předpisů uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci
1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Martin Pecka
Vzdělání:
1984 - 1988
1994
1994
1994
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007
06/2008 - 01/2015
3/2002 - 9/2007
2001 - 2002
1998 – 2000

VŠ - Pedagogická fakulta v
obor: národní škola
Makléřská zkouška I.
Makléřská licence
Makléřská zkouška II. – Deriváty

Českých

Budějovicích,

Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s., portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), senior portfolio
manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., portfolio manažer,
správa podílových fondů
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer
P.I.F - 1. Privatizační investiční fond, a.s., obchodní ředitel
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1995 – 1998
1993 - 1995

Ústředí IPB, vedoucí oddělení Assets management, správa
majetku institucionálních klientů, správa majetku investičního
fondu
Oblastní pobočka Praha - město, Odbor cenných papírů,
zprostředkování obchodů s cennými papíry, zavádění
obchodního systému pro obchodování s CP na pobočky

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
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Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

NESTE OYJ, 4, 03/28/2017

FI4000041785

2 833

2 810

Nestle OYJ4 9/19

FI4000047360

2 937

2 981

2 702

HUNGARY

US445545AD87

13 710

14 388

12 820

Hungary 4,125 19/2/2018

US445545AG19

5 101

5 330

2 564

ICICI 4,7 21/2/2018

US45112FAC05

5 056

5 340

5 128

Poland 6,375 19

US731011AR30

2 747

2 929

2 564

ROMANI 6,75 7/2/2022

US77586TAA43

2 803

2 993

1 282

Poland 5,125 21/4/2021

US857524AA08

2 666

2 829

2 564

Republic of Turkey 07/17 7,5

US900123BE97

7 992

8 176

7 692

Turkiye garanti bankasi 4 09/17

USM8931TAE93

5 037

5 208

5 128

CiITIGROUP INC 1,391 2/19

XS0185490934

4 045

4 067

4 053

ERSTBK Float 17

XS0260783005

5 258

5 409

108

GAZPROM PAO

XS0327237136

5 818

6 056

5 404

SD Hungary REPHUN 5,75 11/6/2018

XS0369470397

4 568

4 530

4 053

Kazmunaygas National CO 9,125 18

XS0373641009

2 727

2 907

2 564

PGNIG Finance AB 4, 17

XS0746259323

5 616

5 622

5 404

Unicredit SPA 4,875 3/17

XS0754588787

2 887

2 833

2 702

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI

XS0772024120

5 075

5 224

5 128

VOLKSVAGEN INTL FIN NV 1,875 5/17

XS0782708456

2 745

2 754

2 702

České Dráhy 4,125 23/7/2019

XS0807706006

5 917

6 002

5 404

ROMANIA 4,875 7/11/19

XS0852474336

3 128

3 085

2 702

Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018

XS0899969702

4 980

5 289

5 128

GAZPROM PJSC

XS0906946008

2 824

2 898

2 702

Hungarian Development BA 6,25 21/10

XS0954674312

10 863

11 450

10 256

ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS 2,875 10/18XS0979598207

2 874

2 856

2 702

Raiffeisen BK 1,875 8/11/2018

XS0989620694

2 737

2 796

27

MFINANCE FRANCE sa 2,375 04/19

XS1050665386

8 306

8 542

8 106

PGE SWEDEN AB

XS1075312626

2 739

2 813

2 702

ORLEN CAPITAL AB

XS1082660744

2 753

2 867

2 702

PZU Finance AB 1,375 7/19

XS1082661551

8 126

8 300

8 106

TURKIYE GARANTI BANKASI

XS1084838496

2 753

2 781

2 702

GS Float 29/05/20

XS1240146891

2 694

2 719

2 702

SID BANKA ESPORT AND DEV 0,875 08/1 XS1240286044

2 694

2 742

2 702

Laseplan Float 19/11/2020

XS1322528230

3 000

3 063

30

NE PROPERTY COOPERATIEF 3,75 21

XS1325078308

2 692

2 944

2 702

HUNGARIAN DEVELOPMENT 2,375 21

XS1330975977

6 135

6 333

5 944

UNITED MEXICAN STATES

XS1369322927

2 748

2 779

2 702

MOLHB 2,625 28/4/23

XS1401114811

6 831

7 018

6 755

CETIN FINANCE BV

XS1529936335

4 958

4 931

5

Turkey 6,75 3/4/2018

US900123BA75

2 719

2 679

100

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném
období v grafické podobě

2 702
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1,0250
1,0200
1,0139

1,0150
1,0100
1,0050
1,0000

0,9995

0,9950
0,9900
0,9850

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,40% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou
s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu
za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu

FOND VYVÁŽENÝ DLUHOPISOVÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu, jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako
například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání
a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční deriváty
(zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do finančních
derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba,
na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění
na otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu
za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů
výboru odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo
nemovitostních společností.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce
účetního období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

0,9995
1,0139

99 552
194 409

99 599 038
191 735 449

o) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční
fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob,
které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního
fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na
rizikový profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, včetně vedoucích osob,
kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou
(bonus). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny
Generali a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
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odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
r) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo snadno přístupné;
jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností investičního
fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce. Kompletní informace týkající
se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

242 496
242 496

167 447
167 447

4
5

1 406 653
-

1 216 149
419

1 649 149

1 384 015

31.12.2016

31.12.2015

4 329
99
115 274
1 421 208

938
81
92 064
1 245 847

45 085
63 154

38 334
6 751

1 649 149

1 384 015

31.12.2016

31.12.2015

1 755 217

1 466 634

110 496
1 644 721

83 638
1 382 996

110 782

83 778

110 782

83 778

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5
11

a) splatné na požádání

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15a
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15a
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

1
5

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na poplatky a provize

9
11

65
-1 104

35
-929

6
9

Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

10
12

67 581
-245

7 687
-42

14

66 297
3 143
63 154

6 751
6 751

19
23
24
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s., dále jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na
základě povolení České národní banky ze dne 9. února 2010 jako otevřený podílový fond.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto
shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů. Fond
je klasifikován jako speciální fond fondů.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)

(3)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
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který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání
obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika v případě
dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí
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(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.

(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.
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(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
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Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10 % majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10 % majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.
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(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč
Správní náklady
Náklady na poplatky a provize

(p)

2015

reklasifikace

2015 upraveno

939

-897

42

32

897

929

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

242 496

167 447

Celkem

242 496

167 447

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
4

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Akcie

1 406 653

1 216 149

Čistá účetní hodnota

1 406 653

1 216 149

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Zúčtování se státním rozpočtem

-

419

Celkem

-

419

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

Ostatní aktiva k 31. prosinci 2015 nezahrnují žádné pohledávky vůči spřízněným stranám.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

325

194

Ostatní závazky

40

65

Závazky z nákupu cenných papírů
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

-

175

3 143

-

700

466

121

38

4 329

938

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
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7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 1 421 207 519 ks (2015: 1 245 846 972 ks) podílových listů,
jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,1573 Kč
(2015: 1,1101 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

62 174

1 063 584

419 321

51 534

470 855

-174 884

-21 644

-196 528

1 245 847

92 064

1 337 911

348 048

45 950

393 998

-172 687

-22 740

-195 427

1 421 208

115 274

1 536 482

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

1 001 410
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Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Česká pojišťovna a.s.

1 258 651

1 113 844

Celkem

1 258 651

1 113 844

Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 6 751 byl v souladu se statutem Fondu převeden na
účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 63 154 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 644 721 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 1 382 996 tis.
Kč) obhospodařuje Společnost.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

65

35

Celkem

65

35

31. prosince 2016

31. prosince 2015

67 788

5 079

-173

3 023

-45

-427

11

12

67 581

7 687

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

(12)

Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Poplatek depozitářský
Poplatek za správu CP
Ostatní poplatky a provize
Celkem

1 072

897

3

1

29

31

1 104

929

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se smlouvou s Depozitářem Fondu 0,07%
průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
12

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

245

42

Celkem

245

42

31. prosince 2016

31. prosince 2015

13

50

1 644 721

1 382 996

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Pasiva
Krátkodobé závazky
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7.
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14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

3 143

-

-

-

3 143

-

2016

2015

66 297

6 751

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-3 430

-6 751

Daňový základ / Daňová ztráta

62 867

-

3 143

-

Samostatný základ daně

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

-

-

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

171

V roce 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových trzích.
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(b)

Finanční deriváty k obchodování
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

110 496

83 638

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

110 782

83 778

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

325

194

-325

-194

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

CZK

Celkem

637

241 859

242 496

117 722

1 288 931

1 406 653

-

-

-

118 359

1 530 790

1 649 149

Ostatní pasiva

-

4 329

4 329

Výnosy a výdaje příštích období

-

99

99

-

4 428

4 428

118 359

1 526 362

1 644 721

-110 782

110 496

-286

-143 735

1 787 779

1 644 435

EUR

CZK

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami

5 661

161 786

167 447

80 204

1 135 945

1 216 149

-

419

419

85 865

1 298 150

1 384 015

Ostatní pasiva

-

938

938

Výnosy a výdaje příštích období

-

81

81

-

1 019

1 019

85 865

1 297 131

1 382 996

-83 778

83 638

-140

2 087

1 380 769

1 382 856

Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.
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(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 242 496 tis. Kč
k 31. prosinci 2015 (k 31. prosinci 2015: 167 447 tis. Kč), jejichž zbytková splatnost
nepřekračuje 3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

242 496

-

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

Ostatní aktiva

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

242 496

-

-

-

1 406 653

1 406 653

-

-

-

-

-

-

242 496

-

-

-

1 406 653

1 649 149

4 329

-

-

-

-

4 329

99

-

-

-

-

99

4 428

-

-

-

-

4 428

238 068

-

-

-

1 406 653

1 644 721

Aktiva
Pohledávky za bankami

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015
tis. Kč

Do 3 měsíců

Více než 5 let

Nespecifikováno

Celkem

167 447

-

-

167 447

-

-

1 216 149

1 216 149

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

419

-

-

419

167 866

-

1 216 149

1 384 015

938

-

-

938

81

-

-

81

1 019

-

-

1 019

166 847

-

1 216 149

1 382 996

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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FOND FONDŮ VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer

FOND FONDŮ VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

Generali Fond ropy a energetiky

CZ0008474152

24 668

26 168 21 942 337

Generali Fond nových ekonomik

CZ0008474137

68 199

65 226 91 148 886

Generali Fond farmacie a biotechono

CZ0008474129

71 000

81 824 50 614 612

Generali Fond konzervativní

CZ0008474145

223 765

225 141 175 125 336

Generali Fond balancovaný konzervat

CZ0008471760

225 333

248 821 145 093 587

Generali Fond globálních značek

CZ0008471778

98 022

121 685 79 351 251

Generali Fond korporátních dluhopis

CZ0008471786

350 868

375 828 186 348 624

Generali Fond nemovitostních akcií

CZ0008472396

41 960

49 308 60 139 046

Generali Fond živé planety

CZ0008472693

48 397

50 711 72 444 957

Generali Fond východoevropských akc
GPPF Východoevropský akciový fond -

IE00B3LHP168
IE00B63XYJ47

30 000
93 773

29 871
95 605

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě

120 693
338 920
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1,1800

1,1573

1,1600
1,1400
1,1200

1,1101

1,1000
1,0800
1,0600
1,0400
1,0200
1,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
V souladu se statutem Fondu nejsou účtovány náklady na obhospodařování Fondu. Náklady
na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely požadavku
čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody,
které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
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odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v
nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014

1,1004

1 101 917

1 001 410 333

31.12.2015
31.12.2016

1,1101
1,1573

1 382 997
1 644 721

1 245 846 972
1 421 207 519

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
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Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

268 601
268 601
-

86 508
86 508
-

AKTIVA

3

Pohledávky za bankami a družstevními
záložnami
v tom:
v tom:

a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky

6

Akcie, podílové listy a ostatní
podíly

4

1 529 159

1 418 056

11

Ostatní aktiva

5

-

1 702

1 797 760

1 506 266

31.12.2016

31.12.2015

3 412
108
94 905
1 546 498

1 486
88
74 624
1 372 687

57 380
95 457

98 592
-41 211

1 797 760

1 506 266

31.12.2016

31.12.2015

1 945 161

1 608 565

150 921
1 794 240

103 873
1 504 692

151 312

104 046

151 312

104 046

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z
předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období

6
7
7

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15a
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15a

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

1
5

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na poplatky a provize

9
11

64
-1 194

20
-1 045

6
9

Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
Správní náklady
12
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
14
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

99 482
-246

-39 932
-48

98 106
-2 649
95 457

-41 005
-206
-41 211

19
23
24

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
, dále jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě
povolení České národní banky ze dne 9. února 2010 jako otevřený podílový fond.
S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení Fondu změněno na Fond fondů dynamický,
otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování.
Takto shromážděný majetek fondu je společným majetkem všech vlastníků
podílových listů. Fond je klasifikován jako speciální fond fondů.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
dále jen „Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s.,
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073,
a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční
společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ
43873766, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního
rejstříku s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031
vedená u Městského soudu v Praze)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně
poskytuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je
sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem
financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je
sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním
finančních nástrojů na reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve
věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se
od skutečných výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním
partnerem operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu
nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu
ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou
nebo se těchto práv vzdá.
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou
splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční
závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku
v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi
částkou za tento závazek uhrazenou, se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“)
k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou
vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou
burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže,
že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná
hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových
listů, nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných
papírů Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní
podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo
po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo
a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně
relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají
dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za
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účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí
definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem
dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné
papíry označené účetní jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním
zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou
nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady,
a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou
zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako
úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť
tyto deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami
reálné hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze
z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto
dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity
trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních
operací.
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(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu
za použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva
nebo závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného
období. Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky
do splatnosti nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu
finančního aktiva nebo závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní
toky plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale
nezahrnuje do výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky
placené nebo přijaté mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové
míry, transakčních nákladů a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují
časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným
výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů
a úvěrů v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje
jako náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými
s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky
pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.
Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České
republiky na základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle
českých účetních standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně
z příjmů právnických osob platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
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Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou
aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné
závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude
pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům
v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
(h)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na
základě denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů
a jejich aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(i)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující
Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10
% jejich základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10 % majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10 % majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými
stranami jsou uvedeny v poznámkách 6, 7, 8 a 13.
(j)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované
hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky
a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
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informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
(k)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových
listů. Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu
na vlastním kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení
Kapitálových fondů a emisního ážia.

(l)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí,
k nimž došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na
jeho vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se
vykazuje ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka
předpokládá plnění.

(m)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(n)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu
Fondu a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na
poplatky a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002
Sb. Z tohoto důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

reklasifikace

2015 upraveno

Správní náklady

1 066

-1 018

48

27

1 018

1 045

Náklady na poplatky a provize
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(o)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují
doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

268 601

86 508

Celkem

268 601

86 508

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.
4

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
tis. Kč

5

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podílové listy

1 529 159

1 418 056

Čistá účetní hodnota

1 529 159

1 418 056

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Zúčtování se státním rozpočtem

-

1 702

Celkem

-

1 702

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

Ostatní aktiva k 31. prosinci 2015 nezahrnují žádné pohledávky vůči spřízněným
stranám.
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6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Finanční deriváty

444

241

Ostatní závazky

68

401

Závazky vůči státnímu rozpočtu

2 124

-

Závazky vůči podílníkům

655

799

Dohadné účty pasivní

121

45

3 412

1 486

Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový
fond se skládá k 31. 12. 2016 z 1 546 498 016 ks (2015: 1 372 687 255 ks)
podílových listů, jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,1602 Kč
(2015: 1,0962 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za
kterou byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu)
Fondu připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši
podílu na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
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Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

47 919

1 221 733

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

1 173 814
414 320

56 821

471 141

-215 447

-30 116

-245 563

1 372 687

74 624

1 447 311

371 433

43 843

415 276

-197 622

-23 562

-221 184

1 546 498

94 905

1 641 403

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Česká pojišťovna a.s.

1 462 209

1 300 728

Celkem

1 462 209

1 300 728

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 41 211 tis. Kč byla převedena k úhradě z nerozděleného
zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 95 457 tis. Kč bude navržen k převodu na účet
nerozděleného zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem
Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 1 794 240 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 1 504 692
tis. Kč) obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 11.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Úroky z bankovních účtů

64

20

Celkem

64

20

31. prosince 2016

31. prosince 2015

99 809

-41 695

-303

2 067

-32

-313

8

0

99 482

-39 932

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů
na reálnou hodnotu.
Zisk nebo ztráta z derivátů představuje zisky a ztráty při vypořádání derivátů
a zároveň přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu.
11

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Poplatek depozitářský
Poplatek za správu CP
Ostatní poplatky a provize
Celkem

1 164

1 017

3

1

27

27

1 194

1 045

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu nejsou v souladu se Statutem Fondu účtovány.
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Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se smlouvou s Depozitářem Fondu
0,070 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
12

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

246

48

Celkem

246

48

31. prosince 2016

31. prosince 2015

13

97

1 794 240

1 504 692

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Pasiva
Krátkodobé závazky
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady
na poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny
v poznámce 11.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (srážková daň ze zahraničních dividend)

2 855

0

-206

206

2 649

206

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

(14)
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Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

2016

2015

98 106

-41 005

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-41 005

-

57 101

-41 005

2 855

-

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

-

2 050

V roce 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv.
Fond také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích
s cílem využití krátkodobých výkyvů na akciových trzích.
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(b)

Finanční deriváty k obchodování
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

261 417

103 873

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

262 094

104 046

-

-

444

241

-444

-241

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě
oceňovacích technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách
a reálných hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou
použity k zajištění rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění,
Fond nepoužívá zajišťovací účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro
objemové porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici
Fondu vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných
měn. V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity
angažovanosti podle měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou
denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle
měn. Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu
zahraničních měn vůči české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí
forwardových obchodů zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých
měnových pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

51

-

268 550

268 601

160 691

-

1 368 468

1 529 159

1 637 018

1 797 760

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

160 742

Pasiva
Ostatní pasiva

-

-

3 412

3 412

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

108

108

-

-

3 520

3 520

160 742

-

1 633 498

1 794 240

(151 312)

-

150 921

391

9 430

-

1 784 419

1 794 631

EUR

USD

CZK

Celkem

8 165

-

78 343

167 447

98 632

-

1 319 424

1 418 056

-

-

1 702

1 702

106 797

-

1 399 469

1 506 266

Ostatní pasiva

-

-

1 486

1 486

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

88

88

-

-

1 574

1 574

106 797

-

1 397 895

1 504 692

-104 046

-

103 873

-173

2 751

-

1 501 768

1 504 519

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných
termínových kontraktů a opčních kontraktů.
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(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní
tržních úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst
i klesat v případě vzniku neočekávaných pohybů.
Jedinými úročenými položkami Fondu jsou pohledávky za bankami ve výši 268 601
tis. Kč k 31. prosinci 2015 (k 31. prosinci 2015: 167 447 tis. Kč), jejichž zbytková
splatnost nepřekračuje 3 měsíce.

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků
povinným odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky
podílníků jsou vykázány ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu
stanovená ve statutu Fondu představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný
úbytek peněžních prostředků nelze spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán
v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti
na základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.

31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

268 601

-

-

-

-

268 601

-

-

-

-

1 529 159

1 529 159

268 601

-

-

-

1 529 159

1 797 760

Ostatní pasiva

-

-

-

-

3 412

3 412

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

108

108

-

-

-

-

3 520

3 520

268 601

-

-

-

1 525 639

1 797 760

tis. Kč

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

5 let

kováno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

Pasiva

Čistá výše aktiv
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31. prosince 2015
tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

86 508

-

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

Celkem

5 let

kováno

-

-

-

86 508

Aktiva
Pohledávky za bankami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

-

1 418 056

1 418 056

1 702

-

-

-

-

1 702

88 210

-

-

-

1 418 056

1 506 266

Ostatní pasiva

-

-

-

-

1 486

1 486

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

88

88

-

-

-

-

1 574

1 574

88 508

-

-

-

1 525 639

1 797 760

Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše aktiv
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INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer

FOND FONDŮ DYNAMICKÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek

Generali Fond ropy a energetiky

CZ0008474152

77 572

81 200 68 086 814

Generali Fond nových ekonomik

CZ0008474137

102 431

100 314 140 181 101

Generali Fond farmacie a biotechono

CZ0008474129

134 000

154 177 95 370 985

Generali Fond konzervativní

CZ0008474145

72 366

72 680 56 534 260

Generali Fond balancovaný konzervat

CZ0008471760

179 967

199 693 116 445 736

Generali Fond globálních značek

CZ0008471778

352 866

442 675 288 669 427

Generali Fond korporátních dluhopis

CZ0008471786

50 361

51 074 25 324 127

Generali Fond zlatý

CZ0008472370

34 950

22 622 39 288 394

Generali Fond nemovitostních akcií

CZ0008472396

126 284

153 922 187 732 443

Generali Fond živé planety

CZ0008472693

59 000

65 132 93 045 734

Generali Fond východoevropských akc

IE00B3LHP168

25 000

24 980

100 929

Generali New Economies Fund EUR
GPPF Východoevropský akciový fond

IE00B447TW91
IE00B63XYJ47

44 973
107 402

41 195
110 690

162 711
392 394

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
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kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
1,25
1,2
1,15
1,1

1,0962

1,1602

1,05
1
0,95
0,9

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
V souladu se statutem Fondu nejsou účtovány náklady na obhospodařování Fondu. Náklady
na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období
Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014

1,1248

1 320 323

1 173 813 704

31.12.2015
31.12.2016

1,0962
1,1602

1 504 694
1 794 240

1 372 687 255
1 546 498 016

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
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Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

7. ZAJIŠTĚNÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, A.S.

generali-investments.cz

7. Zajištěný, otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2016
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

12 471
12 471

14 057
14 057

4

67 001
67 001
188

68 213
68 213
29

79 660

82 299

31.12.2016

31.12.2015

6
331
-772
61 797

776
71
-743
61 897

20 297
-1 999

20 965
-667

79 660

82 299

31.12.2016

31.12.2015

79 323

81 452

79 323

81 452

-

-

-

-

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

a) splatné na požádání
a) vydané vládními institucemi

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15a
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15a

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč

Bod

31.12.2016 31.12.2015
upraveno

1

Výnosy z úroků a podobné výnosy

9

1 291

1 714

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

10
11

-1 996
-1 279

-1 570
-790

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

12

-15

-21

14

-1 999
-1 999

-667
-667

19
23
24

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., dále jen „Fond“
byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě povolení České národní
banky ze dne 19. srpna 2009 jako otevřený podílový fond. S účinností od 1. 1. 2016 bylo
označení Fondu změněno na 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013
Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond je založen na dobu určitou, osm let a tři měsíce ode dne zahájení vydávání podílových
listů 14. září 2009. Cílem Fondu je prostřednictvím vybraného portfolia dluhopisů a nástrojů
peněžního trhu zabezpečit podílníkům ke dni splatnosti výplatu vyšší z následujících
hodnot:
a)
b)

Zajištěnou hodnotu, která činí nejméně 116 % jmenovité hodnoty podílového fondu;
Aktuální hodnotu podílového listu ke dni splatnosti Fondu, která může být oproti
Zajištěné hodnotě zvýšena o dodatečný výnos v závislosti na podmínkách peněžních
a dluhopisových trhů v průběhu existence fondu.

Fond je řízen pasivně, složení portfolia se během existence Fondu bude měnit pouze
výjimečně, a to zejména v reakci na případné prodeje a odkupy podílových listů po
skončení akumulačního období, nebo bude-li to nezbytné pro ochranu majetku podílníků
(např. při výrazných a neočekávaných změnách podmínek na finančních trzích).
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
(3)
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Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu mimořádné účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti.
Z důvodu očekávané splatnosti Fondu dne 14.12.2017 nebyla účetní závěrka Fondu
připravena na základě nepřetržitého trvání společnosti. Použité účetní politiky a z nich
vyplývající způsob oceňování nicméně nevyžadovaly úpravu ocenění nebo klasifikace
konečných zůstatků, které by mohly z této skutečnosti vyplývat.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
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Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
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(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.

(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(6)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Fond v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.

(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
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Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.
(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů.
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(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

reklasifikace

Správní náklady

1 578

-1 557

21

13

1 557

1 570

Náklady na poplatky a provize

(p)

2015 upraveno

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.
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3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

12 471

14 057

Celkem

12 471

14 057

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jsou splatné
na požádání.
4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

5

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy vydané vládními institucemi

67 001

68 213

Čistá účetní hodnota

67 001

68 213

31. prosince 2016

31. prosince 2015

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Ostatní
Zúčtování se státním rozpočtem
Celkem

159
29

29

188

29

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

40

Závazky vůči podílníkům

-

718

Dohadné účty pasivní

6

18

Celkem

6

776

Ostatní závazky

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 61 796 663 ks (2015: 61 896 663ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
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Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,2837 Kč
(2015: 1,3160Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

-439

62 403

nominální hodnota
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Celkem k 31. prosinci 2016

PL
62 842
-

-

-

-946

-303

-1 249

61 896

-472

61 154

-

-

-

-99

-30

-129

61 797

-772

61 025

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami

tis. ks

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Česká pojišťovna a.s.

50 000

50 000

Celkem

50 000

50 000

Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2015 ve výši 667 tis. Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku.
Ztráta za rok 2016 ve výši 1 999 tis. Kč bude navržena k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Uhrazení ztráty za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
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8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 79 323 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 81 452 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 284

1 709

7

5

1 291

1 714

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu
Poplatek depozitáři
Ostatní poplatky a provize
Celkem

1 929

1 500

56

58

11

12

1 996

1 570

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,40 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Ostatní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

1 286

-850

-7

60

1 279

-790

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů
nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů na reálnou
hodnotu.
Zisk nebo ztráta z derivátů představuje zisky a ztráty při vypořádání derivátů a zároveň
přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu.

(12)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

12

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

15

21

Celkem

15

21

31. prosince 2016

31. prosince 2015

159

-

-

40

168

-

1 929

1 500

79 32š

81 452

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)

-

-

Úprava daňového nákladu minulého období

-

-

Celkem

-

-

(13)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

-1 999

-667

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-

-

Daňový základ / Daňová ztráta

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-

-

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:

Daňově odečitatelné ztráty minulých let

31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

tis. Kč

133

33

V roce 2016 a 2015 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
je řízen pasivně, složení dluhopisového portfolia se během existence Fondu bude měnit
pouze výjimečně, a to zejména v reakci na případné prodeje a odkupy podílových listů.

(14)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

bankami

12 471

-

-

-

12 471

Dluhové cenné papíry

67 001

-

-

-

67 001

188

-

-

-

188

79 660

-

-

-

79 660

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

Pohledávky za bankami

14 057

-

-

-

14 057

Dluhové cenné papíry

68 213

-

-

-

68 213

29

-

.-

-

29

-

82 299

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za

Ostatní aktiva
Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva

Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

82 299

-

.-

Měnové riziko
Fond není vystaven měnovému riziku, neboť jeho veškerá aktiva a pasiva jsou v domácí
měně.

(c)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.

(15)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3

měsíců

1 - 5 let

Více než

neúročeno

Celkem

-

-

12 471
67 001

5 let

měsíců
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

12 471

-

-

-

63 098

3 903

-

-

188

-

-

-

-

188

12 659

63 098

3 903

-

-

79 660

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

331

331

-

-

-

-

337

337

12 500

63 098

3 903

-

-337

79 323

Pasiva

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv / pasiv

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

14 057

-

1 - 5 let

Více než 5

neúročeno

Celkem

-

-

14 057
68 213

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

-

110

651

67 452

-

-

29

-

-

-

-

29

14 196

651

67 452

-

-

82 299

-

-

-

-

776

776

-

-

-

-

71

71

-

-

-

-

847

847

14 196

651

67 452

-

-847

79 323

Pasiva

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv / pasiv

(16)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

1 - 5 let

3 měsíců

měsíců

12 471

-

-

Více než 5

Nespecifi-

let

kováno

-

-

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

12 471

-

63 098

3 903

188

-

-

-

-

188

12 659

63 098

3 903

-

-

79 660

Ostatní pasiva

-

-

-

-

6

6

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

331

331

-

-

-

-

337

337

12 500

63 098

3 902

-

-337

79 323

Ostatní aktiva

67 001

Pasiva

Čistá výše aktiv

(17)

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

14 057

-

111

651

1 - 5 let

Více než 5

Nespecifi-

Celkem

let

kováno

-

-

-

14 057

67 451

-

-

68 213

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

29

-

-

-

-

29

14 197

651

67 451

-

-

82 299

776

-

-

-

-

776

71

-

-

-

-

71

847

-

-

-

-

847

13 150

651

67 451

-

-

81 452

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(18)

7. ZAJIŠTĚNÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
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2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Název cenného papíru

ISIN

SD GOV STRIP 26/11/2017 CZ0000701560

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
18 490

21 801

45 000

SD GOV 4,60 18/08/2018

CZ0001000822

2 142

2 222

200

SD GOV 4 11/04/2017

CZ0001001903

21 364

20 854

2 000

SD GOV 5 11/4/2019
SD VAR 7/17

CZ0001002471
CZ0001003438

991
20 518

1 173
20 368

100
2 000

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
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1,3200
1,3150

1,316

1,3100
1,3050
1,3000
1,2950
1,2900

1,2837

1,2850
1,2800

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,40% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou
s depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období

Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014

1,3266

83 368

62 841 980

31.12.2015
31.12.2016

1,3160
1,2837

81 455
79 322

61 896 663
61 796 663

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
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obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

29 904
20 904
9 000
108 543
108 543

1 336
1 336
130 157
13 014
117 143

1 785

2 011

140 232

133 504

31.12.2016

31.12.2015

18 391
298
-842
100 731

12 905
50
-587
101 994

19 142
2 512

6 877
12 265

140 232

133 504

31.12.2016

31.12.2015

260 596

223 494

139 053
121 543

102 945
120 549

157 063

113 638

157 063

113 638

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

3

a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky

4

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

9

6 592

31.12.2015
upraveno
7 559
7 558
-2 007

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy

31.12.2016

5

Náklady na poplatky a provize

10

6 588
-1 855

6
9

Zisk nebo ztráta z finančních operací
Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

11
12

-2 053
-40

7 059
-24

14

2 644
132
2 512

12 585
320
12 265

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

19
23
24
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s., dále jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na
základě povolení České národní banky ze dne 6. 4. 2012 jako otevřený podílový fond.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond je založen na dobu určitou pěti let plus akumulační období v délce dvou měsíců ode
dne zahájení vydávání podílových listů dne 18. 6. 2012. Fond shromažďuje peněžní
prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto shromážděný majetek fondu je
společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Fond je speciálním otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů. Fond je vhodný
pro investory, kteří mají dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a hledají
investiční nástroj se zajištěnou hodnotou, která je nejméně 118% jmenovité hodnoty
podílového listu. Maximální počet podílníků je omezen na 100.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)

(3)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu mimořádné účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti.
Z důvodu očekávané splatnosti Fondu dne 18. 9. 2017 nebyla účetní závěrka Fondu
připravena na základě nepřetržitého trvání společnosti. Použité účetní politiky a z nich
vyplývající způsob oceňování nicméně nevyžadovaly úpravu ocenění nebo klasifikace
konečných zůstatků, které by mohly z této skutečnosti vyplývat.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.

(4)
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
(5)
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za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
(6)
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
(7)
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

reklasifikace

Správní náklady

1 970

-1 946

24

61

1 946

2 007

Náklady na poplatky a provize

(p)

2015 upraveno

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč
Běžné účty u bank
Termínované vklady
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

20 904

1 336

9 000

0

29 904

1 336

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jsou
splatné na požádání.
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4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-

13 014

Dluhopisy vydané ostatními osobami

108 543

117 143

Čistá účetní hodnota

108 543

130 157

31. prosince 2016

31. prosince 2015

141

-

1 616

2 011

28

0

1 785

2 011

Dluhopisy vydané vládními institucemi

5

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Ostatní
Finanční deriváty
Zúčtování se státním rozpočtem
Celkem

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

18 367

12 704

6

-

-

179

18

22

18 391

12 905

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 100 730 823 ks (2015: 101 993 822 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,2067Kč
(2015: 1,1820Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
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Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia
Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

103 179

-425

102 754

-

-

-

-1 185

-162

-1 347

101 994

-587

101 407

-

-

-

-1 263

-255

-1 518

100 731

-842

99 889

nominální hodnota PL
tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Zisk za rok 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
Žádné podílové listy Fondu nebyly v roce 2016 a 2015 vlastněny spřízněnými stranami.
Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 12 265 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 2 512 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 121 543 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 120 549 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.
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9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

6 588

7 558

4

1

6 592

7 559

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu
Poplatek depozitáři
Ostatní poplatky a provize
Celkem

1 705

1 864

91

82

59

61

1 855

2 007

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

3 775

14 536

-5 647

-7 492

-211

-13

30

28

-2 053

7 059

Zisk nebo ztráta z cenných papírů a derivátů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů
a derivátů na reálnou hodnotu.

(12)

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.)
Rok končící 31. prosince 2016

12

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

40

24

Celkem

40

24

31. prosince 2016

31. prosince 2015

141

-

288

-

1 705

1500

121 543

120 549

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

132

320

-

-

132

320

(13)
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Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

2 644

12 585

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko

-

-6 176

2 644

6 409

132

320

Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na dluhopisových trzích.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

29 904

-

-

-

29 904

-

71 268

-

37 275

108 543

1 785

-

-

-

1 785

31 689

71 268

-

37 275

140 232

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
31. prosince 2015
tis. Kč

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

1 336

-

-

-

1 336

12 430

73 390

-

44 337

130 157

2 011

-

-

-

2 011

15 777

73 390

-

44 337

133 504

Finanční deriváty k obchodování
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

139 053

102 945

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

157 063

113 638

1 616

2 011

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

18 367

12 704

-16 751

-10 693

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.

(15)

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.)
Rok končící 31. prosince 2016

Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.

31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

85

752

29 067

29 904

Dluhové cenné papíry

-

108 543

-

108 543

Ostatní aktiva

-

-

1 785

1 785

85

109 295

30 852

140 232

Ostatní pasiva

-

-

18 391

18 391

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

298

298

-

-

18 689

18 689

85

109 295

12 163

121 543

-

-134 477

92 237

-42 240

85

-25 182

104 400

79 303

Aktiva
Pohledávky za bankami

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.)
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

29

23

1 284

1 336

9 837

98 433

21 887

130 157

-

-

2 011

2 011

9 866

98 456

25 182

133 504

Ostatní pasiva

-

-

12 905

12 905

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

50

50

-

-

12 955

12 955

9 866

98 456

12 227

120 549

-10 405

-103 233

102 945

-10 693

-539

-4 777

115 172

109 856

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhoví cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.
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Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.)
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016
tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

neúročeno

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami

29 904

-

-

-

29 904

Dluhové cenné papíry

10 480

98 063

-

-

108 543

1 785

-

-

-

1 785

42 169

98 063

-

-

140 232

Ostatní pasiva

-

-

-

18 391

18 391

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

298

298

-

-

-

18 689

18 689

42 028

98 063

-

-18 548

121 543

Do

3 - 12

1 - 5 let

neúročeno

Celkem

3 měsíců

měsíců

1 336

-

-

-

1 336

576

32 319

97 262

-

130 157

Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

-

-

-

2 011

2 011

1 912

32 319

97 262

2 011

133 504

Ostatní pasiva

-

-

-

12 905

12 905

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

50

50

-

-

-

12 955

12 955

1 912

32 319

97 262

-10 944

120 549

Pasiva

Čistá výše aktiv

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu, výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není zahrnuto v následující tabulce. Následující tabulka člení
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Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.)
Rok končící 31. prosince 2016

aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby
splatnosti k rozvahovému dni.
31. prosince 2016
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

29 904

-

-

-

29 904

Dluhové cenné papíry

10 480

98 063

-

-

108 543

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Celkem

let

Aktiva

Ostatní aktiva

1 785

-

-

-

1 785

42 169

98 063

-

-

140 232

18 391

-

-

-

18 391

298

-

-

-

298

18 689

-

-

-

18 689

23 480

98 063

-

-

121 543

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

1 336

0

0

1 336

576

32 319

97 262

130 157

2 011

0

0

2 011

3 923

32 319

97 262

133 504

12 905

-

-

12 905

50

-

-

50

12 955

-

-

12 955

-9 032

32 319

97 262

120 549

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv
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FOND DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer

FOND DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
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2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru
OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017
SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017
Alfaru 7,875 25/9/2017
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017
VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017
VTB BANK OJSC 6 04/17
GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017

ISIN
XS0300998779
XS0543956717
XS0544362972
XS0551315384
XS0559800122
XS0772509484
XS0783291221

Celková pořizovací
Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
20 961
23 576
23 075
9 151
10 480
10 256
15 554
18 991
17 947
14 248
18 804
17 947
5 997
7 905
7 692
8 932
10 503
10 256
16 300
18 285
17 947

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě

FOND DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
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1,2500
1,2000
1,1500

1,2067

1,1820

1,1000
1,0500
1,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 2,20% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely požadavku
čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody,
které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v
nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období
Datum
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)
1,0626
1,1820
1,2067

Fondový kapitál celkem
(v tis. Kč)
109 634
120 552
121 543

Počet podílových
listů
103 179 172
101 993 822
100 730 823

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
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obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

3

4 523
4 523

3 538
3 538

4

177 822
177 822

163 002
163 002

5

126

4 088

182 471

170 628

31.12.2016

31.12.2015

33 166
273
-710
131 554

28 255
131
-569
117 713

9 801
8 387

25 098

182 471

170 628

31.12.2016

31.12.2015

302 145

295 665

153 194
149 032

153 423
142 242

191 416

183 077

191 416

183 077

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

a) splatné na požádání
a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod
9

Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

31.12.2016

31.12.2015
upraveno

8 155

8 411

8 154

8 410

5

Náklady na poplatky a provize

10

-1 699

-1 830

6

Zisk nebo ztráta z finančních operací

11

2 412

18 990

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

12

-40

-20

14

8 828
441
8 387

25 551
453
25 098

19
23
24

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.,
(dále jen „Fond“) byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě povolení
České národní banky ze dne 31. 7. 2012 jako otevřený podílový fond. S účinností od 1. 1.
2016 bylo označení fondu změněno na 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond je založen na dobu určitou čtyř let a osmi měsíců plus akumulační období v délce tří
měsíců ode dne zahájení vydávání podílových listů dne 18. 10. 2013. Fond shromažďuje
peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto shromážděný majetek
fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů.
Fond je speciálním otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů. Fond je vhodný
pro investory, kteří mají dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a hledají
investiční nástroj se zajištěnou hodnotou, kterou je 112 % jmenovité hodnoty podílového
listu. Maximální počet podílníků je omezen na 100.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
(3)
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Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu mimořádné účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.

(4)
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Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:



současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
(5)
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za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
(6)
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Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
(7)
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 6, 7, 8 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.

(8)

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

re klasifikace

Správní náklady

1 776

-1 756

20

74

1 756

1 830

Náklady na poplatky a provize

(p)

2015 upraveno

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

4 523

3 538

Celkem

4 523

3 538

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Raiffeisenbank a.s. a jsou splatné na požádání.

(9)

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

5

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy vydané ostatními osobami

177 822

163 002

Čistá účetní hodnota

177 822

163 002

31. prosince 2016

31. prosince 2015

126

-

-

4 088

126

4 088

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Ostatní
Finanční deriváty
Celkem

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky

31. prosince 2016

31. prosince 2015

33 054

27 808

-

2

Závazky vůči státnímu rozpočtu

94

428

Dohadné účty pasivní

18

17

33 166

28 255

Celkem

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 131 554 004 ks (2015: 133 010 095 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,1323 Kč
(2015: 1,0694Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.
(10)
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Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

nominální hodnota PL

Ostatní kapitálové

Celkem

fondy

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Převod ztráty roku 2014

130 728

13

1 201

4 349

-625

-

3 724

-2 067

43

-

-2 024

-

-

-16 498

-16 498

15 297

Celkem k 31. prosinci 2015
133 010
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Převod zisku 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

131 942

-569

177 144

193

24

-

217

-1 649

-165

-

1 814

-

-

15 297

15 297

131 554

-710

-

130 844

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
Žádné podílové listy Fondu nebyly v roce 2016 a 2015 vlastněny spřízněnými stranami.
Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 25 098 tis. Kč byl převeden ve výši 15 297 na účet ostatních
kapitálových fondů a ve výši 9 801 na účet nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 8 387 tis. Kč bude navržen k převodu na účet nerozděleného
zisku.
Rozdělení zisku/ztráty prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.

8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 149 032 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 142 242 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.

(11)
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9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

8 154

8 409

1

2

8 155

8 411

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu
Poplatek depozitáři
Ostatní poplatky a provize
Celkem

1 515

1 662

113

94

71

74

1 699

1 830

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,80 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,070% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

9 295

34 441

-7 448

-15 300

Ostatní kurzové rozdíly

313

-151

Ostatní

252

-

2 412

18 990

Cenné papíry
Deriváty

Celkem

Zisk nebo ztráta z cenných papírů a derivátů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů
a derivátů na reálnou hodnotu.
12

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

40

20

Celkem

40

20

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
(12)
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13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu

126

Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období

-

2

260

-

1 515

1 662

149 032

142 242

Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč
Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)
Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

2016

2015

441

453

-

-

441

453

Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

8 828

25 551

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-

-16 498

8 828

9 054

441

453

Samostatný základ daně

-

-

Splatná daň z příjmů ve výši 15 %

-

-

Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

(13)
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15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
je řízen pasivně, složení dluhopisového portfolia se během existence Fondu bude měnit
pouze výjimečně, a to zejména v reakci na případné prodeje a odkupy podílových listů.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

4 523

-

-

-

4 523

-

152 716

-

25 106

177 822

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

126

126

4 649

152 716

-

25 106

182 471

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

3 538

-

-

-

3 538

-

104 043

-

58 959

163 002

Ostatní aktiva

4 088

-

.-

-

4 088

Aktiva celkem

7 626

104 043

-

58 959

170 628

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

(14)
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(b)

Finanční deriváty k obchodování
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

153 194

153 423

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

191 416

183 077

-

4 088

33 054

27 808

-33 054

-23 720

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
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2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

54

134

4 335

4 523

Dluhové cenné papíry

-

177 822

-

177 822

Ostatní aktiva

-

-

-

126

54

177 956

4 335

182 471

Ostatní pasiva

-

-

33 166

33 166

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

273

273

-

-

33 439

33 439

54

177 956

-29 104

149 032

-

-184 729

146 507

-38 222

54

-6 773

117 403

110 810

EUR

USD

CZK

Celkem

Aktiva
Pohledávky za bankami

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami

56

1 431

2 051

3 538

Dluhoví cenné papíry

-

163 002

-

163 002

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

-

-

-

-

Ostatní aktiva

-

-

4 088

4 088

56

164 433

6 139

170 628

Ostatní pasiva

-

-

28 255

28 255

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

131

131

-

-

28 386

28 386

56

164 433

-22 247

142 242

-

-183 077

153 423

-29 654

56

-18 644

131 176

112 588

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice
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2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.
31. prosince 2016
Celkem

3 - 12

3 měsíců

měsíců

4 523

-

-

-

2 194

175 628

126

-

-

-

126

4 649

2 194

175 628

-

182 471

Ostatní pasiva

-

-

-

33 166

33 166

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

273

273

-

-

-

33 439

33 439

4 649

2 194

175 628

-33 439

149 032

tis. Kč

1 - 5 let

Více než 5

Do

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

4 523

-

177 822

Pasiva

Čistá výše aktiv

(17)

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2015
1 - 5 let

neúročeno

Celkem

-

-

-

3 538

752

160 876

-

163 002

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

3 538

Dluhové cenné papíry

1 374

tis. Kč
Aktiva

Ostatní aktiva

-

-

-

4 088

4 088

4 912

752

160 876

4 088

170 628

Ostatní pasiva

-

-

-

28 255

28 255

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

131

131

-

-

-

28 386

28 386

4 912

752

160 876

-24 298

142 242

Pasiva

Čistá výše aktiv

(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu, výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není zahrnuto v následující tabulce. Následující tabulka člení
aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby
splatnosti k rozvahovému dni.
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2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016

tis. Kč

1 - 5 let

Celkem

-

-

4 523

2 194

175 628

177 822

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

4 523
-

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

126

-

-

126

4 649

2 194

175 628

182 471

33 247

-

-

33 247

273

-

-

273

33 520

-

-

33 520

-28 871

2 194

175 628

148 951

1 - 5 let

Celkem

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

31. prosince 2015
Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Pohledávky za bankami

3 538

-

-

3 538

Dluhové cenné papíry

1 374

752

160 876

163 002

Ostatní aktiva

4 088

-

-

4 088

9 000

752

160 876

170 628

28 255

-

-

28 255

131

-

-

131

28 386

-

-

28 386

-19 386

752

160 876

142 242

tis. Kč
Aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(19)

2. DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer

2. DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
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2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Název cenného papíru

ISIN

Celková reálná
Celková pořizovací
Počet
hodnota v tis.
cena v tis. Kč
jednotek
Kč

TNK-BP Finance SA 7,875 13/03/18

XS0324963932

19 173

20 513

18 973

Gazprom GAZPRU 8,146 11/4/2018

XS0357281558

23 742

25 106

23 075

Vimpelcom 9,125 30/4/2018

XS0361041808

26 988

28 044

25 639

VTB BANK 6,875 5/18

XS0365923977

20 021

25 816

24 357

OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018

XS0366630902

23 943

27 409

25 639

Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018

XS0899969702

16 528

23 273

22 562

Nomos Bank 7,25 25/4/2018

XS0923110232

21 354

27 661

26 408

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě

2. DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
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1,1600
1,1323

1,1400
1,1200
1,1000
1,0800

1,0694

1,0600
1,0400
1,0200
1,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,80% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
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Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
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která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období
Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014

0,8706

113 815

130 727 802

31.12.2015
31.12.2016

1,0694
1,1323

142 244
148 951

133 010 095
131 554 004

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
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Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

3

53 829
53 829

4

462 269
462 269
382

a) splatné na požádání
a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

516 480
Bod

31.12.2016

PASIVA
4
5
9
12
15

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Zisk nebo ztráta za účetní období

6
7
7

Pasiva celkem
tis. Kč

17 112
468
-35
500 760
-1 825
516 480

Bod

31.12.2016

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem
4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

985 421
15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

486 521
498 900
507 773

15b

507 773

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období končící 31.12.2016

tis. Kč
1

Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy

9

Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

5
6
9

Náklady na poplatky a provize
10
Zisk nebo ztráta z finančních operací
11
Správní náklady
12
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
19 zdaněním
23 Daň z příjmů
14
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

01.06.201631.12.2016
5 304
5 281
-890
-6 184
-55
-1 825
-1 825
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika fondu
Vznik a charakteristika fondu
Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. (dále jen „Fond“) vznikl v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“), dnem zápisu do seznamu investičních fondů vedeném Českou národní
bankou (dále jen „ČNB“), tj. dne 1. června 2016. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí
představenstva společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen
„Společnost“), které přijalo dne 17. května 2016 statut Fondu a rozhodlo, že se Společnost
stane obhospodařovatelem Fondu. Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá
právní subjektivitu. Fond je speciálním fondem kolektivního investování.
Fond je založen na dobu určitou do 31. března 2020. Nabízení podílových listů Fondu bylo
zahájeno dne 1. června 2016. Vydávání podílových listů Fondu bylo zahájeno dne
1. července 2016.
Účetní závěrka je sestavena za období ode dne vzniku Fondu, tj. ode dne 1. 6. 2016 do
31. 12. 2016.
Fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti za účelem jejich kolektivního
investování. Vlastnické právo k majetku ve Fondu náleží společně všem podílníkům,
v poměru dle hodnoty jimi vlastněných podílových listů.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o dluhopisový fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Majetek ve Fondu je obhospodařován Společností.
Administrátorem Fondu je Spolčenost.
Údaje o investiční společnosti
Investiční společností obhospodařující a provádějící administraci Fondu je Společnost.
Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 23.10.1991 pod názvem KIS a.s.
kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na ČP INVEST
investiční společnost, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 11. 2001.
Dne 10. 12. 2015 vydala ČNB rozhodnutí č.j. 2015/136897/CNB/570, které nabylo právní
moci dne 11. 12. 2015 jímž ČNB povolila v souladu s § 355 odst. 1 Zákona sloučení
společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nástupnická společnost) se společností
Generali Investments CEE, a.s., IČ: 25629123, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle,
140 00 Praha 4 (zanikající společnost), přičemž obchodní firma nástupnické společnosti po
zápisu fúze do obchodního rejstříku ke dni 1. 1. 2016 zní Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
(3)
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Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
depozitářské smlouvy, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.
Vzhledem k tomu, že Fond vznikl v roce 2016, neobsahují výkazy komparativa.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
(4)
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jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
(5)
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Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
(6)
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výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Fond
očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
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(j)

Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

Běžné účty u bank

53 829

Celkem

53 829

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jsou splatné
na požádání.
4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč
Dluhopisy vydané vládními institucemi

5

31. prosince 2016
-

Dluhopisy vydané ostatními osobami

462 269

Čistá účetní hodnota

462 269

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

31. prosince 2016

Ostatní

205

Finanční deriváty

177

Celkem

382

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
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6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Ostatní závazky
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016
16 963
2
120
27
17 112

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 500 760 255 ks podílových listů, jejichž jmenovitá hodnota je
1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 0,9964 Kč. Jedná
se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou byly realizovány odkupy
podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.

(10)
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Přehled změn kapitálového fondu a emisního ážia

Kapitálové fondy

Emisní ážio

Celkem

nominální hodnota PL
tis. Kč
Vydané 2016
Odkoupené 2016

celkem k 31. prosinci 2016

502 714

-44

502 670

-1 954

9

-1 945

500 760

-35

500 725

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
Žádné podílové listy nebyly v roce 2016 vlastněny spřízněnými stranami.
Rozdělení zisku / ztráty
Ztráta za rok 2016 ve výši 1 825 tis. Kč bude navržena k převodu na účet kapitálových
fondů.
Převod ztráty za rok 2016 prozatím nebyl schválen představenstvem Společnosti.
8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 498 900 tis. Kč k 31. prosinci 2016 obhospodařuje
Společnost. Položka hodnoty předané k obhospodařování představuje majetek Fondu (Net
Asset Value).

9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY
tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

31. prosince 2016
5 281
23
5 304
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10

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

31. prosince 2016

Poplatek za správu fondu

621

Poplatek depozitáři

168

Ostatní poplatky a provize

101

Celkem

890

Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,50 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

12

31. prosince 2016
16 256
-23 715
1 119
156
-6 184

SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

31. prosince 2016

Náklady na audit

55

Celkem

55

(12)
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13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč

31. prosince 2016

Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu

205

Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období

2
415

Náklady
Úplata za obhospodařování

621

Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

498 900

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč

2016

Splatný daňový náklad

-

Celkem

-

Splatná daň - analýza
tis. Kč
Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

2016
-1 825

Daňově neuznatelné náklady

-

Uplatnění daňových ztrát minulých let

-

Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

-1 825
-

Podle zákona o daních z příjmů může Fond převést daňovou ztrátu vzniklou roku 2016 do
příštích pěti let.
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Potenciální odložená daňová pohledávka je vypočtena ve výši 5 % a lze ji analyzovat
následovně:
31. prosince 2016
tis. Kč
Daňově odečitatelné ztráty minulých let

91

V roce 2016 nebyla potenciální odložená daňová pohledávka zaúčtována z důvodu
nejistoty ohledně jejího budoucího uplatnění.
15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko
Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Jedná se o potencionální ztrátu v důsledku změn hodnoty či
ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen finančních
nástrojů atd.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv. Fond
také obchoduje s finančními nástroji obchodovanými na organizovaných trzích s cílem
využití krátkodobých výkyvů na akciových a dluhopisových trzích. Hodnota jednotlivých
investičních nástrojů v portfoliu Fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat,
jejich ziskovost není zaručena.
Deriváty jsou užívány výhradně k zajišťovacím účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové
riziko. Zajišťovací účetnictví není používáno, protože jak zajišťované položky, tak finanční
deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou proti oceňovacímu rozdílu, takže je dosahováno
přirozeného zajišťovacího efektu.
Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů
v portfoliu, které jsou stanoveny v souladu se zákonnými požadavky, statutem Fondu
a investiční strategií.
Na denní bázi je vyhodnocována expozice na cizí měny a citlivost na změnu úrokových
sazeb.
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Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

53 829

-

-

-

53 829

-

214 265

33 321

214 683

462 269

382

-

-

-

382

54 211

214 265

33 321

214 683

516 480

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(b)

Riziko související s deriváty
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

486 521

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

507 773

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

177
16 963
-16 786

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(c)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
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Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

86

22

53 721

53 829

157 922

304 347

-

462 269

-

-

382

382

158 008

304 369

54 103

516 480

Ostatní pasiva

-

-

17 112

17 112

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

468

468

-

-

17 580

17 580

158 008

304 369

36 523

498 900

-145 638

-349 716

474 102

-21 252

12 370

-45 347

510 625

477 648

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných termínových
kontraktů a opčních kontraktů.

(d)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.

(16)

Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Období končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

53 829

-

1 - 5 let

Více než 5

Neúročeno

Celkem

-

-

53 829
462 269

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

-

196

5 981

456 092

-

-

-

-

-

-

382

382

54 025

5 981

456 092

-

382

516 480

-

-

-

-

17 112

17 112

-

-

-

-

468

468

-

-

-

-

17 580

17 580

54 025

5 981

456 092

-

-17 198

498 900

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum
nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových
fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na
kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze
žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování
podílových listů vydaných Fondem.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.

(17)

Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Období končící 31. prosince 2016

31. prosince 2016

tis. Kč

Do

3 - 12

1 - 5 let

3 měsíců

měsíců

53 829

-

-

196

5 981

-

Více než 5

Nespecifikováno

Celkem

-

-

53 829

456 092

-

-

462 269

-

-

-

382

382

54 025

5 981

456 092

-

382

516 480

17 112

-

-

-

-

17 112

468

-

-

-

-

468
17 580
498 900

let

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích
období

Čistá výše aktiv

17 580

-

-

-

-

36 445

5 981

456 092

-

382

(18)

FOND CÍLOVANÉHO VÝNOSU, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.,
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a článků 103 až 107 Nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen
„Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438 73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007
6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
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GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálná Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. jednotek

JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20

USA29866AA70

29 535

31 788

GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19

USG3777BAB92

5 040

5 378

29 485
5 128

Croatia 6,75 19

XS0464257152

24 395

25 325

23 075

ROSNEFT FINANCE SA

XS0484209159

8 135

8 702

7 692

KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20

XS0546214007

31 500

33 660

30 767

ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20

XS0555493203

25 030

26 425

23 075

Turk Eximbank 5,875 24/4/2019

XS0774764152

29 294

30 487

29 485

HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

XS0846652666

18 724

20 402

19 229

Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20

XS0872804207

6 309

6 825

6 410

YAPI VE KREDI BANKASI AS 4, 22/1/20

XS0874840688

21 317

22 396

23 075

TURKIYE HALK BANKASI AS 3,875, 5/2/

XS0882347072

31 577

32 952

34 613

GAZPROM PJSC

XS0906946008

32 477

33 321

31 073

METALLINVEST FINANCE 5,625 17/04/20

XS0918297382

25 580

27 311

25 639

Fiat Chrysler Finance EU

XS0953215349

27 959

28 356

24 318

Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19

XS1070363343

32 936

33 940

33 235

Turkiye Vakiflar Bankasi

XS1077629225

32 717

33 103

32 424

TURKIYE GARANTI BANKASI
GTH FINANCE BV6,25 26/4/2020

XS1084838496
XS1400710999

28 823
30 582

29 202
32 697

28 371
30 767
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f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
1,0200
0,9964

1,0000
0,9994
0,9800
0,9600
0,9400
0,9200
0,9000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,50% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Společnosti Výkaz zisku a ztráty).

j)

popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které
byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za
rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění,
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výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních
limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu
Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky Společnosti v části 18.
V rozhodném období byly investice do Fondu prováděny v souladu s investiční strategií
stanovenou statutem Fondu a příslušnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č.
243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění pozdějších předpisů.
Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další,
jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko
vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Obecně se finanční
deriváty (zejména opce a opční listy) vyznačují tzv. pákovým efektem, nicméně Fond do
finančních derivátů charakteristických pákovým efektem neinvestuje.
Fond využívá pouze měnové forwardy a měnové swapy zejména za účelem měnového
zajištění a dále za účelem efektivního obhospodařování majetku. Jedná se zejména
o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích.
Derivátové obchody (měnové forwardy a měnové swapy) byly v rozhodném období
prováděny s následujícími protistranami: Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, PPF banka
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. s maximální splatností 6 měsíců. Při
derivátových obchodech se finanční zajištění nevyužívá.
Investiční omezení jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a statutem Fondu. Při
hodnocení rizik Společnost kontroluje expozice vůči riziku plynoucímu z finančních derivátů
vůči jedné protistraně, celkovou expozici Fondu pomocí standardní závazkové metody,
celkovou otevřenou měnovou pozici, hodnotu zajištění měnové pozice v dané měně a další
koncentrační limity.
Společnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely
požadavku čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace
a obchody, které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem ani
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí doba, na
kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se přemění na
otevřený podílový fond
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond je otevřeným podílovým fondem.
l)

v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností
daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou
a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období
Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.
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m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu,
která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za
cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru
odborníků včetně zdůvodnění
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo účastí
v nemovitostních společnostech.
n) srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období
Datum

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)

Fondový kapitál
celkem (v tis. Kč)

Počet podílových listů

31.12.2014

-

-

-

31.12.2015
31.12.2016

0,9964

498 900

500 760 255

o) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
p) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou
a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele
tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
q) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti .
r) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím

FOND CÍLOVANÉHO VÝNOSU, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále v této části jen „Fond“)
POPISNÁ ČÁST
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016

obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
s) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
t) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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ROZVAHA
k 31. 12. 2016
tis. Kč

Bod

31.12.2016

31.12.2015

4 687
4 687
199 698
199 698
101

5 872
5 872
179 917
179 917
6 516

204 486

192 305

31.12.2016

31.12.2015

30 254
209
-821
142 003

30 765
96
22
127 693

10 840
22 001

33 729

204 486

192 305

31.12.2016

31.12.2015

372 588

362 644

198 718
174 023

201 200
161 444

240 394

235 814

240 394

235 814

AKTIVA
3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

5

Dluhové cenné papíry
v tom:

11

3

a) splatné na požádání

4

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem
tis. Kč

Bod
PASIVA

4
5
9
12
14
15

Ostatní pasiva
6
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
7
Kapitálové fondy
7
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
tis. Kč

Bod
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva celkem

4
8

Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty předané k obhospodařování

15b
8

Podrozvahová pasiva celkem
12

Závazky z pevných termínových operací

15b

(1)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31.12.2016

tis. Kč
1

Výnosy z úroků a podobné výnosy

9

11 877

31.12.2015
upraveno
12 067

5
6

Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací

10
11

-1 269
12 591

-2 115
24 283

9

Správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

12

-40

-31

14

23 159
1 158
22 001

34 204
475
33 729

19
23
24

Bod

31.12.2016

(2)
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1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a)

Založení a charakteristika Fondu
Vznik a charakteristika fondu
15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
společnost, a.s., dále jen „Fond“ byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na
základě povolení České národní banky ze dne 13. července 2012 jako otevřený podílový
fond. S účinností od 1. 1. 2016 bylo označení fondu změněno na 15. Zajištěný fond
kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s.
Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a fondech (dále jen „Zákon“), který je platný od 19. 8. 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
Fond je založen na dobu určitou pět let a dva měsíce plus akumulační období v délce dvou
měsíců ode dne zahájení vydávání podílových listů. Fond shromažďuje peněžní prostředky
za účelem jejich kolektivního investování. Takto shromážděný majetek fondu je společným
majetkem všech vlastníků podílových listů. Zajištěná hodnota fondu je ve výši 100%
jmenovité hodnoty podílového listu.
Fond je speciálním otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů. Fond je vhodný
pro investory, kteří mají dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a hledají
investiční nástroj se zajištěnou hodnotou. Fond je určen pro investory, kteří si jsou vědomi,
že není výhodné vyzvednout si investovaný kapitál přede dnem splatnosti a počítají s jeho
uložením ve fondu na dobu pět let a dva měsíce po skončení akumulačního období.
Maximální počet podílníků je omezen na 100.
Podle klasifikace závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšený fond.
Fond nemá žádné zaměstnance. Správa majetkového portfolia Fondu je vykonávána
správcem podílového fondu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., dále jen
„Společnost“.
Údaje o investiční společnosti
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s., se
sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 00, IČ 25629123, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5073, a k přechodu jejího
jmění na nástupnickou společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha

(3)
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4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031.
Nástupnická společnost byla k výše uvedenému datu zapsána do obchodního rejstříku
s názvem Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21 (IČ 43873766, spisová značka B 1031 vedená
u Městského soudu v Praze)
Informace o depozitáři
Depozitářské služby poskytovala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (dále jen „Depozitář”) dle
smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne od 1. 1. 2014. Depozitář současně poskytuje
úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu.
(b)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu, je sestavena
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České
republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu
historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů na
reálnou hodnotu.
Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby Fond prováděl odhady, které mají vliv
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných
výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak
a účetní závěrka není konsolidována.

2

ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Okamžik uskutečnění účetního případu
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem
operace.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí,
(4)
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jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto
práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna,
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo
jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části,
který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou,
se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.
Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv a derivátů jsou zachyceny v rozvaze ode dne
sjednání obchodu.
(b)

Cizí měny
Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému
dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě
z finančních operací.
Veškeré transakce v cizích měnách jsou přepočítávány na české koruny aktuálním
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

(c)

Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu
je možné cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
•
•

současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků akcií a podílových listů,
nebo
čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika
v případě dluhopisů.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů
Fondu pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni.
K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu
a úvěrového rozpětí.
(d)

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě
podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem
prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia
(5)
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finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových
rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou
za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
při prvotním zaúčtování.
Jakýkoliv cenný papír Fondu, který je finančním aktivem, může být při prvotním zaúčtování
zařazen jako cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti
účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
(e)

Finanční deriváty
Fond využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože tyto nástroje jsou
určeny ke snížení ekonomických rizik, Fond nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť tyto
deriváty i zajišťované položky jsou oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné
hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.
Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně
oceňovány reálnou hodnotou.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen, z modelů diskontovaných
peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných
tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění,
které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení
Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují
aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.
Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou
hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní.
Oceňovací rozdíly finančních derivátů jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(f)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové úroky z dluhových cenných papírů jsou vykazovány na akruálním principu za
použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny.
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo
závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období.
Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti
(6)
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nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo
závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry bere Společnost v úvahu veškeré smluvní peněžní toky
plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do
výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté
mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů
a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny
a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.
Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u vkladů a úvěrů
v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne.
(g)

Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny
k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako
náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem
majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost
se vykazuje ve výnosech.

(h)

Daň z příjmu a odložená daň
Daň z příjmu je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na
základě zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních
standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob
platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody.
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž
Společnost očekává její realizaci.

(i)

Vlastní kapitál Fondu
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě
denně stanovované prodejní ceny.
(7)

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.
Rok končící 31. prosince 2016

(j)

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.
Spřízněné strany
Spřízněné strany jsou definovány takto:
a)
b)
c)
d)
e)

členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci Společnosti spravující Fond,
společnosti ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10 % jejich
základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady,
vedoucím zaměstnancům a společnostem ovládajícím Společnost,
společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo
společnosti ovládající Společnosti drží větší než 10% majetkovou účast,
akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti a jimi ovládané
společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 5, 6, 7 a 13.
(k)

Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje použití odhadů, které mají vliv na vykazované hodnoty
aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů
a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

(l)

Prostředky investované do Fondu
Finanční prostředky získané prodejem podílových listů jsou vykazovány ve vlastním
kapitálu Fondu, přestože má majitel podílových listů opci na zpětný odkup podílových listů.
Fond je povinen odkoupit vydané podílové listy za cenu rovnající se výši podílu na vlastním
kapitálu Fondu. Vklady podílníků jsou vykázány jako zvýšení Kapitálových fondů
a emisního ážia.

(m)

Rezervy
Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Fond existující závazek v důsledku událostí, k nimž
došlo v minulosti a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho
vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku.
Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny
v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost se vykazuje
ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění.
(8)
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(n)

Náklady na poplatky a provize
Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných
papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.

(o)

Oprava chyby
V roce 2016 společnost identifikovala, že náklady týkající se poplatku za správu Fondu
a poplatku depozitáři, byly v roce 2015 nesprávně vykázány místo Nákladů na poplatky
a provize jako Správní náklady, což není v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb. Z tohoto
důvodu došlo k opravě komparativních údajů následujícím způsobem:
tis. Kč

2015

re klasifikace

Správní náklady

2 063

-2 032

31

83

2 032

2 115

Náklady na poplatky a provize

(p)

2015 upraveno

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo
k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních
výkazech.

3

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Běžné účty u bank

4 687

5 872

Celkem

4 687

5 872

Běžné účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jsou splatné
na požádání.

(9)
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4

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč

5

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Dluhopisy zahraniční

199 698

179 917

Čistá účetní hodnota

199 698

179 917

31. prosince 2016

31. prosince 2015

101

-

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč
Ostatní
Finanční deriváty
Celkem

-

6 516

101

6 516

Ostatní aktiva zahrnují také pohledávky za spřízněným stranami. Výše pohledávky vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
6

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Finanční deriváty
Závazky vůči státnímu rozpočtu
Závazky vůči podílníkům
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

29 544

30 263

693

438

-

37

17

27

30 254

30 765

Ostatní pasiva zahrnují také závazky vůči spřízněným stranám. Výše závazků vůči
spřízněným osobám je uvedena v poznámce 13.
7

VLASTNÍ KAPITÁL
Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového Fondu účtovaný na účet Kapitálový fond
se skládá k 31. 12. 2016 z 142 003 342 ks (2015: 150 582 900 ks) podílových listů, jejichž
jmenovitá hodnota je 1 Kč.
Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2016 činila 1,2245 Kč
(2015: 1,0721 Kč). Jedná se o poslední hodnotu podílového listu v daném období, za kterou
byly realizovány odkupy podílových listů Fondu.
Tržní cena podílového listu je definována jako čistá hodnota aktiv (vlastního kapitálu) Fondu
připadající na jeden podílový list.
Podílové listy otevřených podílových fondů jsou nabízeny za cenu rovnající se výši podílu
na aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu zvýšenou o prodejní poplatky.

(10)
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Přehled změn kapitálového fondu

Kapitálové fondy

Emisní ážio

nominální hodnota PL

Kapitálový fond

Celkem

- ostatní

tis. Kč
Celkem k 31. prosinci 2014
Vydané 2015
Odkoupené 2015
Převod ztráty roku 2014
Celkem k 31. prosinci 2015
Vydané 2016
Odkoupené 2016
Převod zisku za rok 2015
Celkem k 31. prosinci 2016

157 526

65

1 805

159 396

-

-

-

-

-6 943

-43

-

-6 986

-

-

-24 691

-24 691

150 583

22

-22 890

127 715

-

-

-

-

-8 580-

-843

-

-9 423

-

-

22 890

22 890

142 003

-821

-

141 182

Podílové listy vlastněné spřízněnými stranami
Žádné podílové listy nebyly v roce 2015 a 2016 vlastněny spřízněnými stranami.
Rozdělení zisku / ztráty
Čistý zisk za rok 2015 ve výši 33 729 tis. Kč byl převeden do kapitálových fondů ve výši
22 890 a ve výši 10 839 převeden do nerozděleného zisku.
Čistý zisk za rok 2016 ve výši 22 001 tis. Kč bude navržen k převodu na účet
nerozděleného zisku.
Rozdělení zisku za rok 2016 prozatím nebylo schváleno představenstvem Společnosti.
8

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Majetek Fondu v celkové výši 174 023 tis. Kč k 31. prosinci 2016 (2015: 161 444 tis. Kč)
obhospodařuje Společnost. Výše poplatku za obhospodařování Fondu je
uvedena v poznámce 10.

(11)
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9

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

tis. Kč
Úroky z dluhových cenných papírů
Úroky z bankovních účtů
Celkem

10

31. prosince 2016

31. prosince 2015

11 875

12 065

2

2

11 877

12 067

31. prosince 2016

31. prosince 2015

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

upraveno*
Poplatek za správu fondu

1 135

1 980

Poplatek depozitáři

63

52

Ostatní poplatky a provize

71

83

1 269

2 115

Celkem

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,70 % průměrné
roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se
smlouvou s Depozitářem Fondu 0,035% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
11

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Cenné papíry
Deriváty
Ostatní kurzové rozdíly
Ostatní
Celkem

31. prosince 2016

31. prosince 2015

-17 018

36 337

4 615

-11 678

-79

-376

-109

-

-12 591

24 283

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů
nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z ocenění cenných papírů na reálnou
hodnotu.
Zisk nebo ztráta z derivátů představuje zisky a ztráty při vypořádání derivátů a zároveň
přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu.

(12)
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12

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015
upraveno*

Náklady na audit

40

31

Celkem

40

31

31. prosince 2016

31. prosince 2015

96

-

-

-

198

-

1 135

1 662

174 023

161 444

*Oprava chyby viz bod 2 (o)
13

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
tis. Kč
Aktiva
Poskytnuté zálohy na správu Fondu
Pasiva
Krátkodobé závazky
Výnosy a výdaje příštích období
Náklady
Úplata za obhospodařování
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování

Podílové listy vlastněné spřízněnými osobami jsou uvedeny v poznámce 7. Náklady na
poplatky za správu fondu, které jsou hrazené Společnosti, jsou uvedeny v poznámce 10.
14

DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
tis. Kč

2016

2015

Splatný daňový náklad (daň z příjmů ve výši 5%)

1 158

475

-

-

1 158

475

Úprava daňového nákladu minulého období
Celkem

(13)
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Splatná daň - analýza
tis. Kč

2016

2015

23 159

34 204

Výnosy tvořící samostatný základ daně

-

-

Ostatní úpravy daňového základu

-

-

Zisk / Ztráta za účetní období před zdaněním

Uplatnění daňových ztrát minulých let
Daňový základ / Daňová ztráta
Splatná daň z příjmů ve výši 5 %

15

FINANČNÍ RIZIKA

(a)

Tržní riziko

-

-24 691

23 159

9 513

1 158

475

Fond se vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem.
Fond získává prostředky od majitelů podílových listů a investuje je do kvalitních aktiv.
Fond je řízen pasivně, složení dluhopisového portfolia se během existence Fondu bude
měnit pouze výjimečně, a to zejména v reakci na případné prodeje a odkupy podílových
listů.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
31. prosince 2016
Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

4 687

-

-

-

4 687

-

46 374

-

153 324

199 698

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za
bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

101

-

-

-

101

4 788

46 374

-

153 324

204 486

Tuzemsko

Evropská unie

USA

Ostatní

Celkem

5 872

-

-

-

5 872

-

128 674

-

51 243

179 917

6 516

-

.-

-

6 516

12 388

128 674

-

51 243

192 305

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

(14)
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(b)

Finanční deriváty k obchodování
Měnové forwardy a swapy
tis. Kč

31. prosince 2016

31. prosince 2015

Podrozvahové pohledávky z měnových derivátů

198 718

201 200

Podrozvahové závazky z měnových derivátů

240 394

235 814

5

6 516

29 544

30 263

-29 539

-23 747

Kladná reálná hodnota měnových derivátů
Záporná reálná hodnota měnových derivátů
Reálná hodnota finančních derivátů celkem

Měnové deriváty byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích
technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje.
Výše uvedená tabulka obsahuje přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných
hodnotách otevřených finančních derivátů Fondu. Tyto deriváty jsou použity k zajištění
rizik. Vzhledem k tomu, že poskytují přirozené zajištění, Fond nepoužívá zajišťovací
účetnictví.
Pomyslné jistiny, vykázané souhrnně rovněž v podrozvaze Fondu, slouží pro objemové
porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Fondu
vůči úvěrovému riziku.
(b)

Měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.
V souladu se statutem Fondu, vedení Společnosti stanovuje limity angažovanosti podle
měn v součtu pro závěrečné i průběžné denní pozice, které jsou denně sledovány.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje
cizoměnová aktiva a pasiva Fondu v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.
Čistá výše aktiv nebo pasiv představuje expozici Fondu vůči pohybu zahraničních měn vůči
české koruně, která je Fondem aktivně řízena také pomocí forwardových obchodů
zobrazených v podrozvahových krátkých a dlouhých měnových pozicích.
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31. prosince 2016
tis. Kč

EUR

USD

CZK

Celkem

151

61

4 475

4 687

54 858

144 840

-

199 698

-

-

101

101

55 009

144 901

4 576

204 486

Ostatní pasiva

-

-

30 254

30 254

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

209

209

-

-

30 463

30 463

55 009

144 901

-25 887

174 023

-56 636

-172 038

186 997

-41 676

-1 627

-27 137

161 110

132 347

EUR

USD

CZK

Celkem

841

2 587

2 444

5 872

59 840

120 077

-

179 917

-

-

6 516

6 516

60 681

122 664

8 960

192 305

Ostatní pasiva

-

-

30 765

30 765

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

96

96

-

-

30 861

30 861

60 681

122 664

-21 901

161 444

-65 971

-159 790

202 014

-23 747

-5 290

-37 126

180 113

137 697

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

31. prosince 2015
tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Pasiva

Čistá výše rozvahových aktiv
Čistá výše podrozvahových měnových
pozic*
Čistá otevřená měnová pozice

* V podrozvahových aktivech a závazcích jsou zahrnuty pohledávky a závazky ze spotových operací, pevných
termínových kontraktů a opčních kontraktů.
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(c)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat v případě
vzniku neočekávaných pohybů.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje
finanční aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů
vypořádání, smluvní změny úrokové sazby nebo splatnosti.

31. prosince 2016

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

Více než
5 let

4 687

-

-

-

-

4 687

2 452

197 246

-

-

199 698

Neúročeno

Celkem

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

-

-

-

-

101

101

4 687

2 452

197 246

-

101

204 486

Ostatní pasiva

-

-

-

-

30 254

30 254

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

209

209

-

-

-

-

30 463

30 463

4 687

2 452

197 246

-

-30 362

173 023

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

Neúročeno

Celkem

Pasiva

Čistá výše aktiv / pasiv

31. prosince 2015

Více než
1 - 5 let

5 let

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami

5 872

-

-

-

-

5 872

Dluhové cenné papíry

-

2 334

177 583

-

-

179 917

Ostatní aktiva

-

-

-

-

6 516

6 516

5 872

2 334

177 583

-

6 516

192 305

Ostatní pasiva

-

-

-

-

30 765

30 765

Výnosy a výdaje příštích období

-

-

-

-

96

96

-

-

-

-

30 861

30 861

5 872

2 334

177 583

-

-24 345

161 444

Pasiva

Čistá výše aktiv / pasiv
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Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva a není proto totožný
s hodnotami prezentovanými v rozvaze Fondu.
(e)

Riziko likvidity
Fond je vystaven každodennímu čerpání disponibilních peněžních prostředků povinným
odkupováním podílových listů svých podílníků. Peněžní prostředky podílníků jsou vykázány
ve vlastním kapitálu, nicméně, možnost zpětného odkupu stanovená ve statutu Fondu
představuje největší riziko likvidity Fondu. Výsledný úbytek peněžních prostředků nelze
spolehlivě odhadnout, a proto není vykázán v následující tabulce.
Následující tabulka člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na
základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni.

31. prosince 2016

Do

3 - 12

Více než

Nespecifi-

3 měsíců

měsíců

1 - 5 let

5 let

kováno

4 687

-

-

-

Celkem

tis. Kč
Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

-

4 687

2 452

197 246

-

-

199 698

101

-

-

-

-

101

4 788

2 452

197 246

-

-

204 486

30 254

-

-

-

-

30 254

209

-

-

-

-

209

30 463

-

-

-

-

30 463

-25 675

2 452

197 246

-

-

174 023

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv / pasiv
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31. prosince 2015

tis. Kč

Do

3 - 12

3 měsíců

měsíců

5 872

-

-

2 334

1 - 5 let

Více než

Nespecifi-

Celkem

5 let

kováno

-

-

-

5 872

177 583

-

-

179 917

Aktiva
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

6 516

-

-

-

-

6 516

12 388

2 334

177 583

-

-

192 305

30 765

-

-

-

-

30 765

96

-

-

-

-

96

30 861

-

-

-

-

30 861

-18 473

2 334

177 583

-

-

161 444

Pasiva
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období

Čistá výše aktiv

(19)
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INFORMAČNÍ POVINNOST
Ve smyslu § 291 ve spojení s § 234 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF”), a Přílohy č. 2
k vyhlášce č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a
článků 103 až 107 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19.
prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU,
pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt,
transparentnost a dohled (dále jen „Nařízení AIFMD“), uvádí společnost Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČO: 438
73 766 (dále jen „Společnost“):
a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně
externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou
tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Společnost je oprávněna
podle ZISIF v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: i)
obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; ii) provádět administraci
investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; iii) obhospodařovat majetek
zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání
(portfolio management); iv) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně
souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným
papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; v)
poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna
přesáhnout rozhodný limit. Společnost vykonávala v průběhu rozhodného období ve vztahu
k Fondu standardní činnost dle statutu Fondu.
Portfolio manažerem Fondu byl v rozhodném období:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015
06/2008 - 01/2015
10/2000 - 9/2007

ČVUT v Praze, obor: technická kybernetika
Makléřská zkouška
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset
Management a.s.,
Generali PPF Asset Management a.s.), portfolio manažer
ČP INVEST investiční společnost, a.s., senior portfolio
manažer a člen dozorčí rady (do 10/2004)
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6/1999 - 5/2000
2/1997 - 6/1999
2/1995 - 2/1997
2/1995 - 2/1996
2/1996

PPF investiční společnost a.s., portfolio manažer a člen
představenstva
PPF burzovní společnost a.s., portfolio manažer
Stratego Invest, analytik
Stratego Invest, portfolio manažer
Stratego Invest, vedoucí oddělení správy aktiv

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem Fondu po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
c) identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního
investování
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech and Slovakia,
a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala
činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni,
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací
ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Název cenného papíru
GAZPROMBANK GPBRU 7,25 3/5/2019
EP ENERGY AS 5,875 1/11/2019
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020
Gazprombank 3,984 30/10/2018

ISIN
XS0779213460
XS0783933350
XS0846652666
XS0987109658

Celková pořizovací
Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
50 763
60 920
56 406
42 560
46 374
40 530
62 393
83 919
79 096
8 401
8 484
8 106

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud
investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční
kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu
v rozhodném období v grafické podobě
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1,4000
1,2000
1,0000

1,2245
1,0721

0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže
hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Společnost není jménem nebo na účet Fondu účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů,
které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu
převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.
h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován
v rámci hospodaření Fondu.
i)

údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,70% průměrné roční
hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby depozitáře činí v souladu se smlouvou s
depozitářem Fondu 0,035% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha
účetní závěrky Fondu Výkaz zisku a ztráty).

j)

srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový
list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního
období
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Datum
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

Fondový kapitál na
podílový list (v Kč)
0,8359
1,0721
1,2245

Fondový kapitál celkem
(v tis. Kč)
131 681
161 444
173 870

Počet podílových listů
157 525 514
150 582 900
142 003 342

k) údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým
došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů (ve smyslu čl. 106
odst. 1 Nařízení AIFMD) uvedených zejména ve statutu Fondu.
l)

údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu
jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a
pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto
fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo
jeho obhospodařovatel vyplatil
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.

m) údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu
těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový
profil tohoto fondu
Společnost nemá k dispozici výše uvedené údaje až na úroveň jednotlivých fondů. Kompletní
informace týkající se odměňování jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
n) údaje o zpřístupnění informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu stejně
tak zaměstnancům nebo jejich zástupcům (splnění kritérií, překročení podílu na
hlasovacích právech, zhodnocení vývoje podnikání a jeho budoucí vývoj, nabytí vlastních
akcií) obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím
obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích
právech
Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond nenaplňuje podmínky § 34 odst. 1 ZISIF.
o) stručné informace o systému odměňování některých osob
Společnost vytvořila systém pro odměňování svých zaměstnanců, vč. vedoucích osob, kterým
se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (bonus).
Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které
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se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření Společnosti, finanční skupiny Generali
a hodnocení výkonu příslušného zaměstnance.
Společnost uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování ve vztahu
k zaměstnancům, kteří mají významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Společnost
nebo jí obhospodařovaný investiční fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému
odměňování podporují řádné a účinné řízení rizik a nepodněcují k podstupování rizik nad
rámec rizikového profilu obhospodařovaných investičních fondů, jsou v souladu s jejich
strategií a zahrnují postupy k zamezování střetu zájmů.
p) zveřejnění odměn – zveřejňují-li se údaje na úrovni správce, uvedou se údaje rozdělené
podle jednotlivých alternativních investičních fondů, jsou-li tyto údaje k dispozici nebo
snadno přístupné; jako součást zveřejnění se uvede popis, jak bylo rozdělení údajů
provedeno
Společnost nemá k dispozici údaje až na úroveň jednotlivých fondů týkající se celkových
odměn všech zaměstnanců správce, zcela nebo částečně zapojených do činností
alternativního investičního fondu či poměrné části celkových odměn zaměstnanců správce.
Kompletní informace týkající se odměňování jsou ve výroční zprávě Společnosti.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, uvádí Společnost rovněž
informace o:
1. nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů Fondem
Fond v rozhodném období nenabyl žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.
2. pobočce nebo jiné části obchodního závodu Fondu v zahraničí
Fond v rozhodném období neměl žádné pobočky nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí.
Informace týkající se ostatních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti.
Společnost dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „Nařízení STF“) informuje, že pro účely požadavku
čl. 14 odst. 1 písm. a) Nařízení STF nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody,
které by měly být dle Nařízení STF uváděny ve výroční zprávě Fondu.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti Fondu v roce 2017
V roce 2017 se neočekávají žádné změny investiční politiky Fondu. Hlavním úkolem fondu
i nadále zůstává co nejlépe zhodnocovat klienty investovaný kapitál v souladu s investiční
strategií Fondu.

