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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI GENERALI INVESTMENTS CEE,
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
Obchodní firma společnosti:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Datum vzniku společnosti:

dne 19. listopadu 1991 pod původním názvem KIS a.s. kapitálová investiční
společnost České pojišťovny. Dne 26. 11. 2001 byla zapsána do obchodního
rejstříku změna obchodní firmy na ČP INVEST investiční společnost, a.s.
K 1. lednu 2016 došlo k fúzi se společností Generali Investments CEE, a.s.
(zanikající společnost), a zároveň ke změně obchodní firmy nástupnické
společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. na Generali Investments
CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

Právní forma společnosti:

akciová společnost

Sídlo společnosti:

Na Pankráci 1720/123, Nusle, Praha 4, PSČ: 140 21

IČO:

438 73 766

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1031

Základní kapitál společnosti:

91.000.000 Kč

Předmět podnikání společnosti:

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „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 jeho 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.

Jediný akcionář společnosti:

CZI Holdings N.V., se sídlem Diemen, Diemerhof 42, PSČ: 1112XN,
Nizozemské království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské
společnosti.

Internetová adresa společnosti:

http://www.generali-investments.cz

I.

Představenstvo - údaje k 30. 6. 2017

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

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
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Popis zkušeností a kvalifikace členů představenstva:
Ing. Josef Beneš
Vzdělání:

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

Affairs

and

Business

School,

Columbia

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

1992 - 1994

Česká národní banka, Junior Analyst

Mgr. Martin Vít
Vzdělání:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha

Praxe:
2014 - dosud

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
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2004 – 2012

ČSOB Asset Management, a.s., vedoucí právního oddělení a compliance

2004 - 2008

ČSOB Asset Management, a.s., člen představenstva

2002 - 2004

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

Ing. Alexandra Hájková, MBA
Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví, obor Finance
Argyros School of Business and Economics Chapman University, California,
USA

Praxe:
2008 – dosud

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (do 01/2016 pod
názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.), člen představenstva, Chief
Sales Officer

2006 – 2008

Komerční banka, a.s., ředitelka oddělení vývoje depozitních a investičních
produktů

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,
management

Bankovnictví/bankovní

management,

obor

Bankovní

VOPŠ Praha, Bankovnictví a finance, obor Bankovnictví a finance
Praxe:
01/2016 - dosud

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., člen představenstva,
Chief Operation Officer

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

II.

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 30. 6. 2017:
Santo Borsellino
Gregor Pilgram
Carlo Schiavetto
Alexandre Lepere
Francesco Sola

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Popis zkušeností a kvalifikace členů dozorčí rady (ve funkci k 30. 6. 2017):
Santo Borsellino
Vzdělání:

Praxe:
01/2015 – dosud

01 - 12/2015
2013 – dosud
2009 – 2013
2008 – 2009
2006 – 2008

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 SGR, 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
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2005 – 2006
2004 – 2005
1999 – 2004
1995 – 1997

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
od 2013

Wirtschaftsuniversität Vienna, Rakousko, Master of Business Administration

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
Generali CEE Holding B.V., Nizozemí, Board of Directors, Director (CFO)

- mimo Českou republiku v rámci CEE regionu (relevantní v roce 2017):
od 08/2013
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polsko, Supervisory Board, ViceChairman
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 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
od 04/2016
Akcionarsko družstvo za osiguranje Generali Osiguranje
Montenegro, Černá Hora, Board of Directors, Director
Carlo Schiavetto
Vzdělání:

Praxe:
- v České republice
01/2015 – dosud
11/2013-12/2015

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

- mimo Českou republiku v rámci CEE regionu (relevantní v roce 2017):
03/2014 - dosud
Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovinsko, Supervisory Board, Director
05/2014 - dosud
Generali finance spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polsko,
Supervisory Board, Vice-Chairman
07/2014 - dosud
Generali Bizosító Zrt., Maďarsko, Supervisory Board, Director
07/2014 - dosud
Generali Insurance AD, Bulharsko, Supervisory Board, Director
07/2014 - dosud
Genertel Biztosító, Zrt., Maďarsko, Supervisory Board, Director
06/2016 - dosud
Generali osiguranje d.d., Chorvatsko, Supervisory Board, Director
03/2017 - dosud
GP Reinsurance EAD, Supervisory Board, Director
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Předchozí praxe:
2008 – 2013
2005 – 2008
2004 – 2005
2000 – 2004

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:

Praxe:
01/2015 – dosud
01/2015-12/2015
2014 – dosud
2006 – 2014
2004 – 2006
2002 – 2004
1999 – 2002

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Itálie, Degree in Business
Administration - Banking, Insurance and Finance

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 - Assicurazionni Generali S.p.A., 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
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III.

Portfolio manažeři - Údaje o osobách provádějící správu majetku Fondů
Obhospodařováním majetku ve Fondech (jak jsou definovány níže) byli pověřeni po celé rozhodné
období následující portfolio manažeři Společnosti:
Ing. Daniel Kukačka
Vzdělání:
1987 - 1993
1995
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
9/2007 - 12/2015

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., od 06/2008 do 01/2015 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
Odborná praxe:
01/2016 – dosud
od 9/2007

3/2002 - 9/2007
2001 - 2002
1998 – 2000
1995 – 1998
1993 - 1995

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

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., portfolio
manager
Generali Investments CEE, a.s. (do 06/2008 PPF Asset Management
a.s., od 06/2008 do 01/2015 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
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Mgr. Patrik Hudec
Vzdělání:
2001- 2009
6/2007

Odborná praxe:
01/2016 – dosud
12/2014 – 12/2015
6/2007 – 11/2014
do 01/2015
5/2006 - 6/2007
2/2005 - 5/2006

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

Ing. Michal Belan
Vzdělání:
2010 - 2015

Odborná praxe:
1/2016 – dosud
11/2015 -12/2015
02/2015 - 10/2015
12/2013 - 03/2014

IV.

VŠE v Praze, obor Finanční inženýrství, vedlejší specializace Finanční
management

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.,
junior portfolio manager
Generali Investments CEE, a.s., junior portfolio manager
stáž v HSBC - oddělení kreditních analýz
stáž v PricewaterhouseCoopers - oddělení audit

Informace o subjektech, které vykonávaly činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy
kolektivního investování obhospodařované Společností v rozhodném období:



Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171,



Merrill Lynch International, se sídlem: Farring Don Road, EC1M 3NH, Londýn, Velká Británie,



Patria Finance, a.s., se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26455064,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215,



PPF Banka a.s. se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 471 16 129, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834,



Raiffeisen Centrobank AG, se sídlem: Tegetthoffstrasse 1, 1010 Vídeň, Rakousko,



SWISS CAPITAL S.A., se sídlem: Bulevardul Dacia 20, 013714 Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v
obchodním rejstříku pod spisovou značkou J40/4107/1996,



WOOD & Company Financial Services a. s., se sídlem: Praha 1, Palladium, Náměstí Republiky, 1079/1a,
PSČ: 110 00, IČO: 26503808, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 7484.
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V.

Společnost obhospodařovala k 30. červnu 2017 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)

(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) - bude v souladu se statutem tohoto fondu zrušen k 14. 12. 2017
Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(ISIN: CZ0008473733) - bude v souladu se statutem tohoto fondu zrušen k 18. 9. 2017
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“)
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Fondy kvalifikovaných investorů:






13. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ISIN:
CZ0008473170) - tento fond byl zrušen ke dni 3. 10. 2016 v souladu s jeho se statutem a dosud
probíhá jeho likvidace
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)
Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008474988)

(dále společně také jen jako „Fondy kvalifikovaných investorů“)
(Standardní fondy, Speciální fondy a Fondy kvalifikovaných investorů dále společně také i jen jako „Fondy“)
Fond Generali Invest CEE plc, resp. podfondy tohoto fondu:












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 Equity 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“)
Pololetní zprávy Zahraničních fondů jsou k dispozici na https://www.generali-investments.cz/o-nas/vyrocnizpravy.html.

VI.

Informace o depozitáři

Depozitářem všech Fondů obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla společnost UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze odd. B, vl. 3608, IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92. Depozitář
také zajišťoval úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondů v rozhodném období.

VII.

Soudní a rozhodčí spory

Společnost není účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by přesahovala 5 %
majetku společnosti nebo investičního fondu.
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Rozvaha Společnosti k 30. 6. 2017:

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními subjekty
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období

44
300 752
21 711
85 694
9 826
7 224
195 510
47 878

Aktiva celkem

668 639

Pasiva

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy
Základní kapitál
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

217 139
192
24 969
91 000
570
199 005
135 764

Pasiva celkem

668 639
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Výkaz zisku a ztrát Společnosti k 30. 6. 2017:

Výkaz zisku a ztrát

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
náklady na zaměstnance
mzdy a platy
sociální a zdravotní pojištění
ostatní náklady na zaměstnance
ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
Zisk z běžné činnosti před zdaněním

30. června 2017
tis. Kč
34
-19
371 587
-83 871
1 450
868
-3 703
-112 439
-78 881
-58 316
-17 213
-3 353
-33 558
-5 038
168 869

Daň z příjmů

-33 105

Zisk za účetní období po zdanění

135 764

Na základě ZISIF následují jednotlivé pololetní zprávy fondů kolektivního investování; za fondy kvalifikovaných
investorů se pololetní zpráva nesestavuje.
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FOND KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS
CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474145
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

611 300
611 300
0
2 833 719
0
17 254
0
113

Aktiva celkem

3 462 272

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

197 909
176 300
1 243
285
488 460
2 534 771
235 194
5 652

Pasiva celkem

3 462 272
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

20 080
-371
-784
-3 251
-1 137
-8 572
142
-156
-156
-1
0
5 950
-297
-297
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

5 652

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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 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.
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(g) identifikace 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
Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
SD GOV 4,60 18/08/2018
CZ0001000822
81 437
76 694
7 000
SD GOV 3,75 12/09/2020
CZ0001001317
50 738
51 811
4 500
SD Czech Republic 18/4/2023
CZ0001003123
169 294
172 257
15 950
SD VAR 7/17
CZ0001003438
82 376
80 552
8 000
SD CZGB 1,5 29/10/2019
CZ0001003834
120 174
125 976
12 000
CZECH REPUBLIC 0,29 27
CZ0001004105
221 808
223 463
21 500
SD Czech Republic 0,85 17/3/2018
CZ0001004246
101 327
101 200
10 000
Česká pojišťovna 1,83 13/12/17
CZ0003703555
40 000
40 647 40 000 000
HUNGARY
US445545AD87
62 725
59 225
52 790
Poland 5,125 21/4/2021
US857524AA08
82 789
76 600
68 856
CiITIGROUP INC 1,391 2/19
XS0185490934
40 516
39 497
39 293
GAZPROM PAO
XS0327237136
46 369
44 493
41 912
Croatia 6,75 19
XS0464257152
46 164
42 932
39 018
Mol 6,25 26/9/2019
XS0834435702
50 411
47 995
43 609
Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018
XS0899969702
37 441
35 368
34 428
Hungarian Development BA 6,25 21/10/2020 XS0954674312
92 220
87 571
78 037
PKO Finance AB 2,324 23/1/2019
XS1019818787
64 469
62 861
60 249
MFINANCE FRANCE sa 2,375 04/19
XS1050665386
55 403
54 786
52 390
Sberbank of Russia PJSC
XS1082459568
45 665
45 209
41 912
PZU Finance AB 1,375 7/19
XS1082661551
98 537
98 457
94 957
HUNGARIAN DEVELOPMENT 2,375 21
XS1330975977
47 202
48 319
44 532
MOLHB 2,625 28/4/23
XS1401114811
38 429
39 137
36 673
CETIN FINANCE BV
XS1529936251
60 000
60 027
60
Název cenného papíru

ISIN

(h) 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
1,2950
1,2877

1,2900
1,2850

1,2856

1,2800
1,2750
1,2700
1,2650
1,2600
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(i) 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.
(j) 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.
(k) 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 Výkaz zisku a ztrát Fondu).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
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trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 1. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
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 SFT“) informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a)
Nařízení SFT byly v rozhodném období využívány následující operace a obchody, které by měly být dle
Nařízení SFT uváděny v pololetní zprávě Fondu:
Obecné údaje:
— objem zapůjčených cenných papírů a komodit vyjádřený jako podíl na celkových zapůjčitelných
aktivech vymezených bez zahrnutí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů;

Portfolio
Generali Fond konzervativní

Objem zapůjčených cenných papírů/všechna zapůjčitelná aktiva
6,80%

— objem aktiv využitých v jednotlivých druzích SFT a swapech veškerých výnosů vyjádřený v absolutní
výši (v měně subjektu kolektivního investování) a jako podíl na aktivech spravovaných subjektem
kolektivního investování.
Portfolio
Generali Fond konzervativní

Repo (hrubé vyjádření)
192 746 395 Kč

Podíl na celkových aktivech fondu
5,57%

Údaje o koncentraci:
— deset nejvýznamnějších emitentů kolaterálu v rámci všech SFT a swapů veškerých výnosů (členění
objemů obdrženého kolaterálu cenných papírů a komodit podle názvu emitenta);
Není relevantní.
— deset nejvýznamnějších smluvních stran u jednotlivých druhů SFT a swapů veškerých výnosů
samostatně (název smluvní strany a hrubý objem nevypořádaných obchodů).
Portfolio
Generali Fond konzervativní
Generali Fond konzervativní

Protistrana
JP Morgan Securities PLC
Česká spořitelna, a.s.

Hrubý objem nevypořádaných obchodů
109 667 595,25 Kč
52 045 193,12 Kč

Souhrnné údaje o obchodech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů samostatně – v členění
podle těchto kategorií:
Portfolio
Generali Fond konzervativní
Generali Fond konzervativní

Druh
Kvalita
Dluhopis
A+
Dluhopis
BBB

Splatnost
Měna kolaterálu Profil splatnosti SFT
Země (domicil protistran) Vypořádání
déle než jeden rok
CZK
Jeden týden až jeden měsíc
Velká Británie
Dvoustranné
déle než jeden rok
EUR
Jeden týden až jeden měsíc
Česká republika
Dvoustranné

Údaje o opětovném použití kolaterálu:
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— podíl kolaterálu, který byl obdržen a je opětovně použit, ve vztahu k maximálnímu objemu
uvedenému v prospektu či informacích poskytnutých investorům;
Není relevantní.
— výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění dluhu, plynoucí subjektu
kolektivního investování.
Není relevantní.
Úschova kolaterálu obdrženého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů veškerých
výnosů:
Počet a názvy uschovatelů a objem aktiv kolaterálu uschovaných u každého z nich.

Uschovatel

Objem
N/A
N/A

Euroclear Bank
Clearstream Banking Luxembourg

Úschova kolaterálu poskytnutého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů
veškerých výnosů:
Podíl kolaterálu, který je držen buď na oddělených účtech či na sdružených účtech nebo na jiných
účtech.

Kolaterál

100% sdružené účty

Údaje o výnosech a nákladech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů v členění podle subjektu
kolektivního investování, správce subjektu kolektivního investování a třetích stran (např.
zprostředkovatele půjček) v absolutním vyjádření a v poměru k celkovým výnosům plynoucím z
daného druhu SFT a swapů veškerých výnosů.
Druh SFT
repo obchod

Subjekt
Generali Fond konzervativní

Správce
Třetí strany
Generali Investments CEE
x

Výnos
7 591 Kč

Náklady
Podíl výnosů
-132 969 Kč
-5,71%

(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
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(p) 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

1,2772

3 063 527

2 398 570 555

31.12.2016
30.06.2017

1,2856
1,2877

3 535 613
3 264 078

2 750 061 894
2 534 770 895
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(q) údaje o skladbě k 30. 6. 2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
17%

Struktura majetku k 31.12.2016

0%

12%

0%
Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie
83%

88%

Struktura majetku k 30.6.2017
18%

Struktura majetku k 31.12.2016
CZK

0%
0%

EUR

15%

CZK

0%
0%

EUR

GBP
22%

60%

PLN
USD

GBP
30%

55%

PLN
USD
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FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008471786
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

860 044
860 044
0
4 791 564
0
243 107
0
1 102

Aktiva celkem

5 894 716

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

443 546
245 377
17 403
458
1 633 952
2 777 526
1 024 014
15 220

Pasiva celkem

5 894 716
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

89 330
-683
-890
-48 256
-1 782
-21 467
99
-330
-330
-1
0
16 021
-801
-801
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

15 220

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
HOME CREDIT BV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE
JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20
GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19
Croatia 6,75 19
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 7 5/20
KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20
ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20
HALYK SAVINGS BANK-KAZAK
Turk Eximbank 5,875 24/4/2019
Turkiye halk bankasi 4,875 7/17
Turkiye IS Bankasi 3,75 10/10/18
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020
TUPRAS-Turkiye Petrol RA
Samruk-Energy 3,75 20/12/2017
Nomos Bank 7,25 25/4/2018
Gazprombank 3,984 30/10/2018
Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18
IPF 5,75 7/4/2021
TURKIYE HALK BANKASI AS
Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19
Turkiye Vakiflar Bankasi
TURKIYE GARANTI BANKASI
Synthos Finance 4 09/21
ALFA BANK
GTH FINANCE BV 6,25 26/4/2020

Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
CZ0000000831
66 000
66 670
22
US31562QAC15
159 150
149 966
144 598
USA29866AA70
184 715
155 890
161 812
USG3777BAB92
210 635
200 937
192 797
XS0464257152
436 832
412 903
375 265
XS0506527851
210 434
194 786
177 029
XS0546214007
211 030
201 841
184 764
XS0555493203
196 390
197 121
172 140
XS0583796973
131 918
127 170
112 465
XS0774764152
197 287
184 498
175 583
XS0806482948
64 003
58 717
57 380
XS0808632250
215 691
206 246
204 273
XS0846652666
86 812
103 740
97 546
XS0849020556
229 755
213 363
210 011
XS0868359166
155 865
158 752
158 369
XS0923110232
158 044
153 102
147 467
XS0987109658
219 916
227 196
213 489
XS0994815016
135 610
126 974
123 941
XS1054714248
146 408
127 614
145 382
XS1069383856
113 992
108 790
107 874
XS1070363343
216 465
222 251
216 633
XS1077629225
146 005
143 854
140 143
XS1084838496
141 555
145 750
136 214
XS1115183359
110 801
113 576
107 400
XS1324216768
152 081
142 533
137 712
XS1400710999
167 251
162 269
151 483
ISIN

(h) 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
2,0600
2,0400

2,0249

2,0200
2,0000

2,0168

1,9800
1,9600
1,9400
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(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové
riziko (v případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě
smíšených nebo akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace,
riziko likvidity, ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší
informace k rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení
klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
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které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT byly v rozhodném období využívány následující operace a obchody, které by měly být dle Nařízení
SFT uváděny v pololetní zprávě Fondu:

Obecné údaje:
— objem zapůjčených cenných papírů a komodit vyjádřený jako podíl na celkových zapůjčitelných
aktivech vymezených bez zahrnutí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů;

Objem zapůjčených cenných
papírů/všechna zapůjčitelná aktiva
Generali Fond korporátních dluhopisů
5,89%
Portfolio

— objem aktiv využitých v jednotlivých druzích SFT a swapech veškerých výnosů vyjádřený v absolutní
výši (v měně subjektu kolektivního investování) a jako podíl na aktivech spravovaných subjektem
kolektivního investování.

Portfolio

Repo (hrubé vyjádření)

Generali Fond korporátních dluhopisů

282 062 807 Kč

Podíl na celkových
aktivech fondu
4,79%

Údaje o koncentraci:
— deset nejvýznamnějších emitentů kolaterálu v rámci všech SFT a swapů veškerých výnosů (členění
objemů obdrženého kolaterálu cenných papírů a komodit podle názvu emitenta);
Není relevantní.
— deset nejvýznamnějších smluvních stran u jednotlivých druhů SFT a swapů veškerých výnosů
samostatně (název smluvní strany a hrubý objem nevypořádaných obchodů).

Portfolio
Generali Fond korporátních dluhopisů

Protistrana
JP Morgan Securities PLC

Hrubý objem
nevypořádaných obchodů
224 625 433 Kč

Souhrnné údaje o obchodech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů samostatně – v členění
podle těchto kategorií:
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Portfolio
Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond korporátních dluhopisů

Druh
Dluhopis
Dluhopis

Kvalita
BBBB

Splatnost
Měna kolaterálu
Profil splatnosti SFT
déle než jeden rok
USD
Jeden týden až jeden měsíc
déle než jeden rok
USD
Jeden týden až jeden měsíc

Země (domicil protistran)
Velká Británie
Velká Británie

Vypořádání
Dvoustranné
Dvoustranné

Údaje o opětovném použití kolaterálu:
— podíl kolaterálu, který byl obdržen a je opětovně použit, ve vztahu k maximálnímu objemu
uvedenému v prospektu či informacích poskytnutých investorům;
Není relevantní.
— výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění dluhu, plynoucí subjektu
kolektivního investování.
Není relevantní.
Úschova kolaterálu obdrženého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů veškerých
výnosů:
Počet a názvy uschovatelů a objem aktiv kolaterálu uschovaných u každého z nich.
Uschovatel
Euroclear Bank
Clearstream Banking Luxembourg

Objem
N/A
N/A

Úschova kolaterálu poskytnutého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů
veškerých výnosů:
Podíl kolaterálu, který je držen buď na oddělených účtech či na sdružených účtech nebo na jiných
účtech.

Kolaterál

100% sdružené účty

Údaje o výnosech a nákladech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů v členění podle subjektu
kolektivního investování, správce subjektu kolektivního investování a třetích stran (např.
zprostředkovatele půjček) v absolutním vyjádření a v poměru k celkovým výnosům plynoucím z
daného druhu SFT a swapů veškerých výnosů.
Druh SFT
repo obchod

Subjekt
Generali Fond korporátních dluhopisů

Správce
Generali Investments CEE

Třetí strany
x

Výnos Náklady
Podíl výnosů
- Kč 297 609 Kč
0,00%

(m) 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.
(n) 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.
(o) 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
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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.
(p) 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

1,8374
1,9458

3 401 842
4 081 009

1 851 485 986
2 097 369 787

31.12.2016
30.06.2017

2,0168
2,0249

4 454 362
5 450 712

2 208 613 221
2 691 799 571
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017
12%

0%

13%

0%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

88%

87%

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016
13%

11%
CZK

CZK

EUR

EUR

19%

GBP

GBP
0%
0%
70%

PLN

28%

59%

PLN
USD

USD
0%
0%
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FOND BALANCOVANÝ KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008471760
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: smíšený

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem
Aktiva celkem

Pasiva:

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem

30. června 2017
tis. Kč
233 012
233 012
0
871 962
229 504
57 416
0
0
1 391 894

30. června 2017
tis. Kč
165 820
58 614
4 138
116
96 341
966 196
145 468
17 954
1 391 894
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

17 747
-64
-389
-11 866
-415
11 274
53
-102
-102
-500
3 524
19 261
-1 307
-1 307
0

(c) Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

17 954

(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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(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 Republic 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,
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje UniCredit Bank Czech Republic 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.
(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.
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(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
Název cenného papíru
HOME CREDIT BV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20
GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19
Croatia 6,75 19
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 7 5/20
KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20
ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20
HALYK SAVINGS BANK-KAZAK
Turk Eximbank 5,875 24/4/2019
Turkiye IS Bankasi 3,75 10/10/18
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020
TUPRAS-Turkiye Petrol RA
Samruk-Energy 3,75 20/12/2017
Nomos Bank 7,25 25/4/2018
Gazprombank 3,984 30/10/2018
Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18
IPF 5,75 7/4/2021
TURKIYE HALK BANKASI AS
Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19
Turkiye Vakiflar Bankasi
TURKIYE GARANTI BANKASI
GTH FINANCE BV 6,25 26/4/2020

ISIN
CZ0000000831
US31562QAC15
US71645WAP68
USA29866AA70
USG3777BAB92
XS0464257152
XS0506527851
XS0546214007
XS0555493203
XS0583796973
XS0774764152
XS0808632250
XS0846652666
XS0849020556
XS0868359166
XS0923110232
XS0987109658
XS0994815016
XS1054714248
XS1069383856
XS1070363343
XS1077629225
XS1084838496
XS1400710999

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
24 000
24 244
32 557
30 945
29 246
28 647
39 525
34 274
43 731
40 666
39 710
36 618
43 677
40 407
44 347
42 625
21 435
21 026
34 982
33 739
33 696
31 353
36 058
34 761
15 668
19 528
39 913
37 309
34 710
34 511
37 900
36 935
39 219
39 028
24 753
23 514
51 883
48 286
28 550
27 776
42 349
42 999
41 080
40 333
35 265
36 437
37 811
36 879

Počet
jednotek
8
29 838
26 854
35 576
39 018
33 280
36 723
39 018
18 362
29 838
29 838
34 428
18 362
36 723
34 428
35 576
36 673
22 952
55 010
27 542
41 912
39 293
34 054
34 428

(i) 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
1,8000
1,7420
1,7500
1,7000

1,7149

1,6500
1,6000
1,5500
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(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 je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci
hospodaření Fondu.
(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 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).
(m) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové
riziko (v případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě
smíšených nebo akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace,
riziko likvidity, ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší
informace k rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení
klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
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Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT byly v rozhodném období využívány následující operace a obchody, které by měly být dle Nařízení
SFT uváděny v pololetní zprávě Fondu:
Obecné údaje:
— objem zapůjčených cenných papírů a komodit vyjádřený jako podíl na celkových zapůjčitelných
aktivech vymezených bez zahrnutí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů;
Objem zapůjčených cenných
papírů/všechna zapůjčitelná aktiva
Generali Fond balancovaný konzervativní
6,41%
Portfolio

— objem aktiv využitých v jednotlivých druzích SFT a swapech veškerých výnosů vyjádřený v absolutní
výši (v měně subjektu kolektivního investování) a jako podíl na aktivech spravovaných subjektem
kolektivního investování.

Portfolio

Podíl na celkových aktivech
fondu
70 618 211 Kč
5,07%

Repo (hrubé vyjádření)

Generali Fond balancovaný konzervativní

Údaje o koncentraci:
— deset nejvýznamnějších emitentů kolaterálu v rámci všech SFT a swapů veškerých výnosů (členění
objemů obdrženého kolaterálu cenných papírů a komodit podle názvu emitenta);
Není relevantní.
— deset nejvýznamnějších smluvních stran u jednotlivých druhů SFT a swapů veškerých výnosů
samostatně (název smluvní strany a hrubý objem nevypořádaných obchodů).

Portfolio

Protistrana

Generali Fond balancovaný konzervativní

JP Morgan Securities PLC

Hrubý objem
nevypořádaných obchodů
56 237 964 Kč

Souhrnné údaje o obchodech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů samostatně – v členění
Portfolio
Generali Fond balancovaný konzervativní
Generali Fond balancovaný konzervativní

Druh
Dluhopis
Dluhopis

Kvalita
BBBB

Splatnost
Měna kolaterálu
Profil splatnosti SFT
déle než jeden rok
USD
Jeden týden až jeden měsíc
déle než jeden rok
USD
Jeden týden až jeden měsíc

Země (domicil protistran)
Velká Británie
Velká Británie

Vypořádání
Dvoustranné
Dvoustranné
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Údaje o opětovném použití kolaterálu:
— podíl kolaterálu, který byl obdržen a je opětovně použit, ve vztahu k maximálnímu objemu
uvedenému v prospektu či informacích poskytnutých investorům;
Není relevantní.
— výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění dluhu, plynoucí subjektu
kolektivního investování.
Není relevantní.
Úschova kolaterálu obdrženého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů veškerých
výnosů:
Počet a názvy uschovatelů a objem aktiv kolaterálu uschovaných u každého z nich.
Uschovatel
Euroclear Bank
Clearstream Banking Luxembourg

Objem
N/A
N/A

Úschova kolaterálu poskytnutého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů
veškerých výnosů:
Podíl kolaterálu, který je držen buď na oddělených účtech či na sdružených účtech nebo na jiných
účtech.

Kolaterál

100% sdružené účty

Údaje o výnosech a nákladech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů v členění podle subjektu
kolektivního investování, správce subjektu kolektivního investování a třetích stran (např.
zprostředkovatele půjček) v absolutním vyjádření a v poměru k celkovým výnosům plynoucím z
daného druhu SFT a swapů veškerých výnosů.
Druh SFT
repo obchod

Subjekt
Generali Fond balancovaný konzervativní

Správce
Generali Investments CEE

Třetí strany
x

Výnos Náklady
Podíl výnosů
- Kč 74 395 Kč
0,00%

(n) 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.
(o) 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.
(p) 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
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Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo nemovitostních
společností.
(q) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Počet
Datum
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
podílových listů
31.12.2014

1,5959

856 345

536 584 555

31.12.2015

1,6379

970 068

592 247 789

31.12.2016
30.06.2017

1,7149
1,7420

1 138 799
1 225 958

664 079 705
703 762 045
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(r) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

19%

21%
Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

10%

Peněžní prostředky

10%

Akcie
Akcie

69%

71%

Struktura majetku k 30.6.2017
5%

Struktura majetku k 31.12.2016
10%

CZK
25%

EUR

GBP
0%
0%
70%

CZK

EUR
26%

PLN

PLN
USD

GBP

64%

0%
0%

USD
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FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008471778
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: akciový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

267 021
267 021
0
0
2 259 102
158 407
0
0

Aktiva celkem

2 684 530

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

165 241
50 997
9 492
237
-3 368
1 554 048
811 088
157 284

Pasiva celkem

2 684 530
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

14
0
-713
-27 412
-871
206 106
117
-156
-156
-43 115
35 267
169 238
-11 954
-11 988
34

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

157 284

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
NESTLE SA-REG
BMW AG
Deutsche post AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DAIMLER AG
SAP AG
SIEMENS AG
Volkswagen AG-PFD
ALLIANZ AG-REG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
BANCO SANTANDER SA
Inditex SA
AXA
GROUPE DANONE
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
Kering
CHRISTIAN DIOR
ROYAL DUTCH SHELL PLC
Lenovo Group LTD
ACCENTURE LTD
HEINEKEN N.V.
PHILIPS ELECTRONICS
Airbus Group
AT&T INC
ALPHABET INC
BP PLC-SPONS ADR
CANON INC-SPONS ADR
CHINA MOBILE LTD SPON ADR
CITIGROUP INC
COCA-COLA
DEERE & COMPANY
EBAY
FACEBOOK INC-A
FEDEX CORP
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
HARLEY-DAVIDSON INC.
JPMORGAN CHASE + CO.
KELLOGG CO
MICROSOFT corp
NIKE INC - CL B
PANASONIC CORP.-SPON ADR
Paypal Holdings INC
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A
SONY CORP - SPONSORED ADR
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
Tencent Holdings
TIFFANY & CO
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR
XEROX CORP

ISIN
CH0038863350
DE0005190003
DE0005552004
DE0005557508
DE0007100000
DE0007164600
DE0007236101
DE0007664039
DE0008404005
DE000PAH0038
ES0113900J37
ES0148396007
FR0000120628
FR0000120644
FR0000121014
FR0000121485
FR0000130403
GB00B03MLX29
HK0992009065
IE00B4BNMY34
NL0000009165
NL0000009538
NL0000235190
US00206R1023
US02079K3059
US0556221044
US1380063099
US16941M1099
US1729674242
US1912161007
US2441991054
US2786421030
US30303M1027
US31428X1063
US4042804066
US4128221086
US46625H1005
US4878361082
US5949181045
US6541061031
US69832A2050
US70450Y1038
US7960508882
US8356993076
US8765685024
US88032Q1094
US8865471085
US8923313071
US9841216081

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
17 793
26 016
25 941
28 836
26 899
31 030
24 323
31 357
23 379
27 446
14 578
25 954
24 644
33 201
36 653
33 282
20 949
28 805
27 470
26 829
21 236
28 753
31 885
36 537
24 038
32 615
30 617
36 628
17 150
29 450
14 097
33 979
33 412
41 455
35 209
34 409
33 059
28 461
14 607
28 387
30 970
41 478
26 012
34 266
18 388
33 949
27 483
30 309
22 622
34 141
38 092
36 060
30 792
31 233
31 895
31 072
20 076
27 477
31 553
34 279
18 612
28 366
25 071
29 334
12 681
29 802
20 304
27 435
27 648
31 594
27 173
28 145
20 632
27 691
25 481
28 218
14 192
26 895
13 598
26 271
25 152
34 662
15 992
31 042
14 557
28 506
15 917
29 364
32 234
27 048
26 154
33 486
19 806
26 931
25 146
26 033
34 872
28 783

Počet
jednotek
13 000
13 500
36 000
75 707
16 500
10 800
10 500
9 538
6 350
20 800
189 513
41 500
51 987
21 247
5 150
4 350
6 200
56 534
1 950 633
10 000
18 600
42 068
18 000
35 000
1 600
45 342
40 000
25 500
17 900
33 300
10 000
36 600
8 600
5 500
29 673
22 700
13 200
17 700
17 000
19 400
110 752
25 200
1 200
33 500
35 700
40 572
12 500
10 800
43 650
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(h) 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
1,7000
1,6500
1,6000

1,6367

1,5500
1,5000

1,5335

1,4500
1,4000
1,3500
1,3000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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
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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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 5. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.

(m) 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.
(n) 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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(o) 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.
(p) 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

1,4410

2 049 961

1 422 613 854

31.12.2016
30.06.2017

1,5335
1,6367

2 289 965
2 519 052

1 493 362 739
1 539 068 167

43

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

0% 7%

0%

16%
Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie
84%

93%

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017
10%

15%

CZK

CZK

EUR
29%

GBP
PLN

61%

USD
0%
0%

EUR
GBP
25%

60%

PLN
USD

0%
0%

44

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474129
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: akciový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

203 327
203 327
0
0
1 044 353
26 141
0
4 186

Aktiva celkem

1 273 822

Pasiva:

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem

30. června 2017
tis. Kč
23 218
3 992
4 625
114
263 248
705 501
172 480
109 261
1 273 822
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

4
0
-275
-13 310
-424
111 792
118
-102
-102
-24
13 508
111 287
-2 026
-2 026
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

109 261

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
UCB SA
FRESENIUS SE & CO KGAA
FRESENIUS MEDICAL CARE
MERCK KGAA
BAYER AG-REG
SANOFI-AVENTIS
ESSILOR INTERNATIONAL
Medtronic PLC
ALLERGAN PLC
Mylan NV
QIAGEN N.V.
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
AETNA INC
Alexion Pharmaceuticals
AMGEN INC
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
BIOGEN IDEC INC.
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO
CIGNA CORP
CELGENE CORPORATION
Express Scripts Holding CO
GILEAD SCIENCES INC
ILLUMINA INC
JOHNSON & JOHNSON
ELI LILLY (KL)
MERCK & CO. INC.
PFIZER INC
Shire PLC - ADR
Thermo Fisher Scientific INC
UNITEDHEALTH GRP.
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
ZIMMER HOLDINGS INC.

ISIN
BE0003739530
DE0005785604
DE0005785802
DE0006599905
DE000BAY0017
FR0000120578
FR0000121667
IE00BTN1Y115
IE00BY9D5467
NL0011031208
NL0012169213
US0028241000
US00287Y1091
US00817Y1082
US0153511094
US0311621009
US0463531089
US09062X1037
US1011371077
US1101221083
US1255091092
US1510201049
US30219G1085
US3755581036
US4523271090
US4781601046
US5324571083
US58933Y1055
US7170811035
US82481R1068
US8835561023
US91324P1021
US92532F1003
US98956P1021

Celková pořizovací Celková reálná
Počet jednotek
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
18 574
20 542
13 020
8 168
18 159
9 200
10 669
16 142
7 300
11 872
19 226
6 936
43 437
48 313
16 250
54 447
57 865
26 373
10 914
14 702
5 038
10 514
15 889
7 800
17 364
34 927
6 260
22 757
24 681
27 700
12 761
19 585
25 518
29 942
36 539
32 750
25 655
42 854
25 750
5 993
17 424
5 000
29 417
21 307
7 630
33 270
51 982
13 150
20 000
23 786
30 400
19 648
27 467
4 410
5 624
17 445
27 419
12 189
17 777
13 900
11 651
23 052
6 000
17 291
38 750
13 000
12 306
13 283
9 065
43 706
46 137
28 400
10 935
18 718
4 700
23 950
38 865
12 800
12 086
21 912
11 600
15 934
23 512
15 984
41 595
49 920
64 750
26 876
25 794
6 800
8 876
18 821
4 700
7 148
22 343
5 250
15 933
28 099
9 500
10 559
19 745
6 700

47

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

(h) 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
2,0000
1,9000
1,7725
1,8000
1,7000
1,6000

1,6166

1,5000
1,4000
1,3000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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
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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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 5. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.

(m) 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.
(n) 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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(o) 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.
(p) 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

1,6781

735 682

438 393 879

1,7797

1 090 420

612 703 259

31.12.2016
30.06.2017

1,6166
1,7725

1 118 740
1 250 490

692 132 727
705 501 009
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017
0%

0%

15%

12%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

85%

88%

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017

12%

CZK

15%

CZK
EUR

EUR
18%

67%

0%
0%

18%

GBP
PLN
USD

0%
0%
70%

GBP
PLN
USD
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FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474137
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: akciový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

30 282
30 282
0
0
485 264
15 503
0
183

Aktiva celkem

531 050

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

5 294
1 665
2 026
55
-84 001
550 617
0
59 084

Pasiva celkem

531 050
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

1
0
-156
-5 972
-165
58 054
49
-72
-72
-181
8 797
60 355
-1 271
-1 271
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

59 084

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.

(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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
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Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
(g) 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

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
ERSTE GROUP BANK BCPP
AT0000652011
3 768
5 583
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
12 492
14 720
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.
GRS393503008
9 084
7 744
AU OPTRONICS CORP - ADR
US0022551073
8 134
6 340
AMBEV SA-ADR
US02319V1035
746
12 074
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
US02364W1053
6 713
5 846
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR US0594603039
5 131
5 675
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
US1512908898
10 820
11 112
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR
US16939P1066
9 132
10 950
CHINA MOBILE LTD SPON ADR
US16941M1099
11 203
13 160
CHINA PETROLEUM CHEM-ADR
US16941R1086
4 808
5 412
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I US17133Q5027
5 371
7 784
Cia Saneamento Basico DE-ADR
US20441A1025
8 464
10 401
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR US2044481040
7 077
6 361
HDFC BANK LTD-ADR
US40415F1012
7 664
26 948
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR US4433041005
9 379
9 312
ICICI BANK LTD-SPON ADR
US45104G1040
12 245
18 262
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR
US4567881085
7 438
9 928
ITAU UNIBANCO Holding S.A.
US4655621062
9 815
12 166
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR
US48241A1051
14 244
16 406
KT CORP-SP ADR
US48268K1016
5 687
6 875
KOREA ELEC POWER CORP-SPADR
US5006311063
9 506
12 868
LG DISPLAY CO LTD-ADR
US50186V1026
18 951
27 183
POSCO-ADR
US6934831099
7 405
6 321
TELEKOM INDONESIA
US7156841063
4 898
9 583
SK TELECOM CP LTD-ADR
US78440P1084
5 334
8 131
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A US7960508882
12 189
31 595
Sberbank-sponsored ADR
US80585Y3080
5 972
7 127
SILICONWARE PRESICION-ADR
US8270848646
10 963
14 839
SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR
US82935M1099
4 465
9 411
Southern Copper Corp
US84265V1052
4 722
5 695
TAIWAN SEMICONDUCTORS
US8740391003
10 504
29 689
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
US8765685024
9 603
14 471
UNITED MICROELECTRON-SP ADR
US9108734057
8 108
8 422
HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR
USY384721251
3 045
6 710
Název cenného papíru

ISIN

Počet
jednotek
6 316
16 070
35 792
60 579
95 818
16 000
29 089
51 394
31 100
10 800
3 000
9 629
47 600
24 100
13 500
14 600
88 700
28 800
47 969
14 157
18 000
31 200
73 700
4 400
12 400
13 800
1 330
30 000
81 121
7 663
7 165
37 000
19 100
150 379
6 000
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(h) 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
0,9000
0,8500
0,7994
0,8000
0,7500
0,7000

0,7156

0,6500
0,6000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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.

55

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 6. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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 %
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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.
(p) 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

0,6381

449 498

704 471 289

31.12.2016
30.06.2017

0,7156
0,7994

500 204
525 700

699 104 404
657 617 704
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

0% 6%

0%
Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

90%

94%

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

11%
5%
0%
0%

13%

CZK

CZK
6%
1%
0%

EUR
GBP

EUR
GBP
PLN

PLN

USD

USD

84%

10%

80%
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FOND ROPY A ENERGETIKY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474152
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: akciový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem
Aktiva celkem

Pasiva:

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem

30. června 2017
tis. Kč
193 849
193 849
0
0
975 017
23 525
0
895
1 192 391

30. června 2017
tis. Kč
15 154
3 854
5 056
114
320 587
917 483
0
-60 949
1 192 391
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

3
0
-278
-14 602
-409
-65 941
82
-102
-102
613
22 768
-57 866
-3 082
-3 153
71

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

-60 949

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.

(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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
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Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.
(g) 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

SCHLUMBERGER LTD.
OMV AG
ENBRIDGE INC
ČEZ
RWE AG
E.ON AG
GAS NATURAL SDG
IBERDROLA SA ORD
NESTE OIL OYJ
TOTAL FINA ELF SA
ENGIE SA
ELECTRICITE DE FRANCE
ROYAL DUTCH SHELL PLC
TECHNIPFMC PLC
ENEL IM
ENI SPA
APACHE CORP.
CHEVRON CORP
CONOCOPHILIPS
DOMINION RESOURCES INC.
DUKE ENERGY CORP
EOG Resources INC
EXELON CORP
EXXON MOBIL
HALLIBURTON CO
HESS CORP
Marathon Petroleum Corp.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Phillips 66
SOUTHERN CO
VALERO ENERGY CORP

AN8068571086
AT0000743059
CA29250N1050
CZ0005112300
DE0007037129
DE000ENAG999
ES0116870314
ES0144580Y14
FI0009013296
FR0000120271
FR0010208488
FR0010242511
GB00B03MLX29
GB00BDSFG982
IT0003128367
IT0003132476
US0374111054
US1667641005
US20825C1045
US25746U1097
US26441C2044
US26875P1012
US30161N1019
US30231G1022
US4062161017
US42809H1077
US56585A1025
US6745991058
US7185461040
US8425871071
US91913Y1001

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
21 837
24 209
35 221
45 941
7 059
12 812
44 745
24 795
50 077
24 705
57 508
22 903
18 332
26 273
19 568
23 734
15 046
41 017
69 759
63 055
62 648
31 277
46 083
20 575
18 296
18 963
12 975
13 244
20 273
20 883
39 273
25 992
25 217
18 448
30 855
48 610
18 106
14 670
7 104
14 422
22 615
36 685
11 623
33 450
20 099
19 952
38 471
46 138
12 354
21 958
24 288
23 259
4 937
32 902
18 149
19 100
3 720
20 535
16 099
25 166
20 246
48 308

Počet
jednotek
16 020
38 600
14 022
62 300
54 000
105 736
48 950
130 687
45 400
55 611
90 351
82 838
31 157
21 292
169 840
75 400
16 770
20 300
14 540
8 200
19 121
16 100
24 100
24 900
22 400
23 100
27 394
13 900
10 820
22 900
31 200
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(h) 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
1,3000
1,2500
1,2000
1,1500

1,1322
1,1926

1,1000
1,0500
1,0000
0,9500
0,9000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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.

62

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 5. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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
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Fond nesleduje žádný určitý index ani benchmark.
(o) 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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Počet
Datum
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
podílových listů
31.12.2014

1,2280

1 231 830

1 003 112 129

31.12.2015

1,0563

1 048 082

992 177 255

31.12.2016
30.06.2017

1,1926
1,1322

1 175 500
1 177 122

985 768 776
1 039 664 345
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
0%

Struktura majetku k 31.12.2016
0%

16%

11%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

84%

89%

Struktura majetku k 30.6.2017
18%

Struktura majetku k 31.12.2016
13%

CZK

CZK

EUR
46%

GBP

EUR
GBP

53%
34%

PLN
36%
0%0%

USD

PLN
USD

0% 0%
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FOND ZLATÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE,
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008472370
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: smíšený

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

97 271
97 271
0
0
538 752
10 396
0
3

Aktiva celkem

646 419

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

6 783
505
3 304
59
-86 658
714 434
0
11 799

Pasiva celkem

646 419
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

0
0
-169
-9 553
-223
21 019
39
-72
-72
-4
898
11 934
-135
-135
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

11 799

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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 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.
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(g) 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
Celková pořizovací Celková reálná
Počet
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
AGNICO-EAGLE MINES LTD
CA0084741085
7 972
10 356
10 000
BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
35 263
21 910
60 000
B2GOLD CORP
CA11777Q2099
6 676
9 997
155 000
GOLDCORP INC
CA3809564097
34 627
14 875
50 200
IAMGOLD CORPORATION
CA4509131088
19 821
17 765
150 000
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
15 197
7 567
81 000
GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B00FHZ82
61 842
62 128
23 000
DB Physical Silver ETC
GB00B57Y9462
21 827
18 615
5 000
DB Physical Gold ETC
GB00B5840F36
53 287
48 896
17 500
Physical Platinum Source P-ETC
IE00B40QP990
27 687
19 579
9 500
Physical Silver Source P-ETC
IE00B43VDT70
12 733
13 056
35 000
iShares Physical Silver
IE00B4NCWG09
22 144
22 366
60 000
SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC IE00B579F325
32 162
33 452
12 000
VV Gold Miners Ucit ETF
IE00BQQP9F84
11 927
10 502
20 000
ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333
9 885
6 542
18 000
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
13 745
13 701
5 000
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
US38059T1060
20 088
9 026
113 000
ISHARES COMEX GOLD TRUST
US4642851053
13 212
20 554
75 000
ISHARES SILVER TRUST
US46428Q1094
30 371
32 452
90 000
NEWMONT MINING CORP
US6516391066
17 461
16 355
22 000
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR US7523443098
7 892
12 332
6 074
SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
44 957
52 822
19 500
Název cenného papíru

ISIN

(h) 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
0,7000
0,6500
0,5881

0,6000
0,5758
0,5500
0,5000
0,4500
0,4000
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(i) 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.
(j) 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.
(k) 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 Výkaz zisku a ztrát Fondu).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
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které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 6. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny ve výroční zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
(p) 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

0,4719

508 674

1 078 005 426

31.12.2016
30.06.2017

0,5758
0,5881

570 074
639 576

990 054 612
1 087 550 964
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
0%

0%5%

15%
Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

85%

95%

Struktura majetku k 30.6.2017
15%

Struktura majetku k 31.12.2016
4% 0%
0%
0%

CZK
0%
0%
0%

85%

Struktura majetku k 31.12.2016

CZK

EUR

EUR

GBP

GBP

PLN

PLN

USD

USD
96%
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FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008472396
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: akciový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

70 127
70 127
0
0
1 506 885
49 529
0
0

Aktiva celkem

1 626 541

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

42 479
29 179
6 156
162
-580 819
1 821 426
243 317
99 977

Pasiva celkem

1 626 541
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

4
0
-436
-18 178
-579
113 220
58
-141
-141
-26 668
42 457
109 736
-9 759
-9 732
-27

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

99 977

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.

(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
CA Immobilien Anlagen AG
AT0000641352
26 030
89 979
Sparkassen Imobilien AG
AT0000652250
46 057
85 437
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT0000809058
91 339
74 392
Buwog AV
AT00BUWOG001
28 261
67 648
COFINIMMO
BE0003593044
20 390
23 969
DEUTSCHE EUROSHOP AG
DE0007480204
32 044
39 412
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DE000A0HN5C6
21 920
56 667
VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
28 881
71 958
DIC ASSET AG
DE000A1X3XX4
25 399
30 486
LEG Immobilien
DE000LEG1110
33 792
45 171
CITYCON OYJ
FI0009002471
20 505
28 814
SPONDA OYJ
FI0009006829
17 704
26 562
ICADE
FR0000035081
31 587
42 328
KLEPIERRE
FR0000121964
64 996
73 173
Unibail-Rodamco SE
FR0000124711
59 884
72 099
GECINA SA
FR0010040865
16 433
30 042
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE
JE00B3DCF752
62 885
48 201
EASY ETF EPRA EURO
LU0192223062
21 938
28 733
VASTNED RETAIL NV
NL0000288918
31 642
32 009
WERELDHAVE NV
NL0000289213
37 870
30 103
American Campus Communities
US0248351001
20 069
24 427
APARTMENT INVT & MGMT CO -A US03748R1014
15 193
34 020
DR HORTON INC
US23331A1097
12 554
20 550
Duke Realty CORP
US2644115055
29 408
48 241
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
US4219461047
21 557
34 801
HOST HOTELS & RESORTS INC
US44107P1049
22 604
23 902
KB HOME
US48666K1097
12 939
23 107
Kimco Realty CORP
US49446R1095
24 457
20 764
Prologis INC
US74340W1036
51 127
89 465
PUBLIC STORAGE
US74460D1090
24 570
36 375
Pultegroup INC
US7458671010
12 058
17 904
SIMON PROPERTY GROUP INC
US8288061091
57 365
70 178
WELLTOWER
US95040Q1040
32 045
44 495
Název cenného papíru

ISIN

Počet
jednotek
160 814
256 816
1 419 260
102 663
8 500
43 592
64 672
78 890
120 526
20 950
478 670
200 000
21 985
77 843
12 474
8 350
470 727
4 551
33 337
26 769
22 500
34 494
25 900
75 200
44 400
57 000
42 000
49 300
66 472
7 600
31 800
18 902
25 900
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(h) 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
1,0000
0,8696

0,9000
0,8000

0,8199

0,7000
0,6000
0,5000
0,4000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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.
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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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 5. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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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(o) 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.
(p) 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

0,7854

1 624 882

2 068 733 433

31.12.2016
30.06.2017

0,8199
0,8696

1 692 959
1 583 900

2 065 153 703
1 821 426 179
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

0%4%

0%5%
Dluhopisy
Dluhopisy
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky
Akcie
Akcie
95%

96%

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016
4%

4%
CZK
31%

EUR

CZK
33%
EUR

GBP
0%
0%

PLN
65%

USD

GBP
0%
0%

PLN
63%

USD
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FOND ŽIVÉ PLANETY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS
CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008472693
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: smíšený

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

12 612
12 612
0
0
344 601
11 270
0
0

Aktiva celkem

368 482

Pasiva:

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem

30. června 2017
tis. Kč
7 253
903
1 352
44
-153 505
465 588
14 864
34 237
368 482
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

1
0
-190
-3 791
-121
33 960
34
-18
-18
-370
7 302
36 808
-2 571
-2 571
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

34 237

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
AGRANA BETEILIGUNGS AG
ANDRITZ AG
MAYR-MELNHOF KARTON AG
Waste Connections INC
Geberit AG-REG
SIEMENS AG
INNOGY SE
VESTAS WIND SYSTEMS
Acciona SA
Gamesa corp Tecnologica
IBERDROLA SA ORD
ALBIOMA
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
PENNON GROUP PLC
Kingspan Group PLC
Pentair PLC
Hera SPA
ELEMENTAL HOLDING SA
American Water works
AQUA AMERICA INC
Clean Harbors, Inc.
CEMIG SA-SPONS ADR
Cia Saneamento Basico DE-ADR
GRACO INC
GREEN PLAINS INC
HANWWHA Q CELL CO LTD - ADR
ORMAT TECHNOLOGIES INC
PATTERN ENERGY GROUP INC
REPUBLIC SERVICES INC
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
STERICYCLE INC
VASTE MANAGEMENT INC
XYLEM INC

ISIN
AT0000603709
AT0000730007
AT0000938204
CA94106B1013
CH0030170408
DE0007236101
DE000A2AADD2
DK0010268606
ES0125220311
ES0143416115
ES0144580Y14
FR0000060402
FR0010613471
GB00B18V8630
IE0004927939
IE00BLS09M33
IT0001250932
PLELMTL00017
US0304201033
US03836W1036
US1844961078
US2044096012
US20441A1025
US3841091040
US3932221043
US41135V3015
US6866881021
US70338P1003
US7607591002
US83417M1045
US8589121081
US94106L1098
US98419M1009

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
10 584
12 719
11 776
12 296
10 826
11 724
6 674
11 866
10 266
10 762
7 266
8 221
11 261
11 917
13 324
14 875
8 895
9 629
7 858
9 207
9 812
10 879
8 668
11 460
8 699
10 409
12 028
9 812
7 971
10 077
9 686
12 065
9 946
10 199
11 225
9 772
6 420
11 271
7 135
12 592
4 054
4 498
6 056
5 966
8 678
9 177
5 836
7 901
7 114
6 367
14 825
8 414
4 823
9 226
10 440
10 944
6 090
12 579
14 144
12 348
14 155
10 335
5 829
11 111
4 970
11 297

Počet
jednotek
4 250
8 900
3 909
8 025
1 000
2 600
13 200
7 000
4 770
18 800
59 901
21 700
24 506
39 904
12 800
7 900
145 500
477 708
6 300
16 475
3 510
108 300
42 000
3 150
13 500
51 269
6 850
20 000
8 600
26 900
5 900
6 600
8 880
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(h) 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
0,8500
0,7758

0,8000
0,7500
0,7000

0,7000

0,6500
0,6000
0,5500
0,5000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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.

82

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 5. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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 %
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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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Počet
Datum
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
podílových listů
31.12.2014

0,6707

211 950

315 990 917

31.12.2015

0,6852

256 293

374 035 914

31.12.2016
30.06.2017

0,7000
0,7758

308 613
361 184

440 908 845
465 587 830
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017

0%3%

0% 3%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky
Akcie

Akcie
97%

97%

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017

3%

2%

48%

44%

CZK

CZK

EUR

EUR

GBP

43%

51%

PLN

PLN

USD
3% 3%

GBP

USD
0%3%
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FOND VYVÁŽENÝ DLUHOPISOVÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474806
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: standardní
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

34 891
34 891
0
165 434
0
1 990
0
0

Aktiva celkem

202 315

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

985
259
155
17
987
197 084
1 792
1 450

Pasiva celkem

202 315
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

1 888
0
-76
-399
-70
200
1
-18
-18
-1
0
1 526
-76
-76
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

1 450

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
HOME CREDIT BV
CZ0000000831
3 000
3 030
SD GOV 3,75 12/09/2020
CZ0001001317
5 638
5 757
Nestle OYJ4 9/19
FI4000047360
2 937
2 918
HUNGARY
US445545AD87
13 710
12 875
ICICI 4,7 21/2/2018
US45112FAC05
5 056
4 741
ROMANI 6,75 7/2/2022
US77586TAA43
2 803
2 729
Poland 5,125 21/4/2021
US857524AA08
5 441
5 107
Turkey 6,75 3/4/2018
US900123BA75
2 719
2 406
Turkiye garanti bankasi 4 09/17
USM8931TAE93
5 037
4 658
CiITIGROUP INC 1,391 2/19
XS0185490934
4 045
3 950
GAZPROM PAO
XS0327237136
5 818
5 562
Kazmunaygas National CO 9,125 18
XS0373641009
2 727
2 537
Croatia 6,75 19
XS0464257152
5 463
5 051
OJSC NOVOLIPETSK 4,95 26/9/2019
XS0783934325
5 444
4 883
České Dráhy 4,125 23/7/2019
XS0807706006
5 917
5 859
ROMANIA 4,875 7/11/19
XS0852474336
3 128
3 000
Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018
XS0899969702
4 980
4 716
GAZPROM PJSC
XS0906946008
2 824
2 778
Fiat Chrysler Finance EU
XS0953215349
3 054
3 073
Hungarian Development BA 6,25 21/10/2020XS0954674312
10 863
10 302
MFINANCE FRANCE sa 2,375 04/19
XS1050665386
8 306
8 218
PGE SWEDEN AB
XS1075312626
2 739
2 698
Sberbank of Russia PJSC
XS1082459568
5 708
5 651
ORLEN CAPITAL AB
XS1082660744
5 589
5 734
PZU Finance AB 1,375 7/19
XS1082661551
8 126
8 148
TURKIYE GARANTI BANKASI
XS1084838496
2 753
2 803
Laseplan Float 19/11/2020
XS1322528230
3 000
3 061
NE PROPERTY COOPERATIEF 3,75 21
XS1325078308
2 692
2 881
HUNGARIAN DEVELOPMENT 2,375 21
XS1330975977
6 135
6 253
UNITED MEXICAN STATES
XS1369322927
2 748
2 733
MOLHB 2,625 28/4/23
XS1401114811
6 831
6 989
Black Sea Trade and Deve
XS1405888576
5 338
4 896
CETIN FINANCE BV
XS1529936335
4 958
4 912
PHOSAGRO BOD FUNDING DA
XS1599428726
4 916
4 659
Název cenného papíru

ISIN

Počet
jednotek
1
500
2 620
11 476
4 590
1 148
4 590
2 295
4 590
3 929
5 239
2 295
4 590
4 590
5 239
2 620
4 590
2 620
2 620
9 181
7 859
2 620
5 239
5 239
7 859
2 620
30
2 620
5 763
2 620
6 549
4 590
5
4 590
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(h) 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
1,0250
1,0215
1,0200
1,0150
1,0139
1,0100
1,0050
1,0000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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.
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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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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 %
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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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014
31.12.2015

0,9995

99 552

99 599 038

31.12.2016
30.06.2017

1,0139
1,0215

194 409
201 312

191 735 449
197 083 793
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
17%

Struktura majetku k 30.6.2017

0%
25%
Dluhopisy

35%

EUR
GBP

Peněžní prostředky
Akcie

CZK

PLN
0%
0%

83%

USD
40%

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 31.12.2016

5% 0%

9%
CZK
Dluhopisy

38%

EUR
GBP

Peněžní prostředky

PLN

Akcie
0%
0%

53%

USD

95%
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FOND FONDŮ VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008473287
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: smíšený

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

337 552
337 552
0
0
1 452 805
28 693
0
0

Aktiva celkem

1 819 050

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

6 935
1 575
120
107
134 009
1 521 927
108 239
47 834

Pasiva celkem

1 819 050
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

0
0
-18
0
-613
51 097
5
-120
-120
0
0
50 351
-2 518
-2 518
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

47 834

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.

(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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
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Pro Fond neexistují osoby vykonávající činnost hlavního podpůrce.

(g) 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
Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond farmacie a biotechonologie
Generali Fond konzervativní
Generali Fond balancovaný konzervativní
Generali Fond globálních značek
Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond zlatý
Generali Fond živé planety
Generali Fond východoevropských akcií CZK
GPPF Východoevropský akciový fond - EUR

ISIN
CZ0008474152
CZ0008474137
CZ0008474129
CZ0008474145
CZ0008471760
CZ0008471778
CZ0008471786
CZ0008472370
CZ0008472693
IE00B3LHP168
IE00B63XYJ47

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
56 668
56 066
44 722
47 955
71 000
89 714
162 434
163 376
235 333
262 715
109 986
140 255
441 823
466 958
30 575
24 532
53 397
61 373
30 000
33 316
60 571
67 210

Počet
jednotek
49 519 422
59 988 664
50 614 612
126 874 351
150 812 447
85 693 931
230 607 838
41 714 478
79 109 846
120 693
218 920

(h) 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

(i) 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.
(j) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii
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Fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci
hospodaření Fondu.
(k) 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).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
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pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

1,1004

1 101 917

1 001 410 333

31.12.2015

1,1101

1 382 997

1 245 846 972

31.12.2016
30.06.2017

1,1573
1,1906

1 644 721
1 812 009

1 421 207 519
1 521 927 470
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
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Struktura majetku k 31.12.2016
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GBP

PLN

PLN

USD

USD
93%
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FOND FONDŮ DYNAMICKÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008473303
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: smíšený

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

368 156
368 156
0
0
1 593 717
25 006
0
0

Aktiva celkem

1 986 879

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

10 362
2 015
120
117
110 804
1 622 580
152 837
90 178

Pasiva celkem

1 986 879
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

0
0
-18
0
-671
95 729
4
-120
-120
0
0
94 924
-4 746
-4 746
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

90 178

(c) 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 znalost
Celý majetek Fondu po celé období obhospodařovala Společnost. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
Generali Fond ropy a energetiky
CZ0008474152
120 572
118 788
Generali Fond nových ekonomik
CZ0008474137
88 847
97 252
Generali Fond farmacie a biotechonologie
CZ0008474129
184 000
221 327
Generali Fond konzervativní
CZ0008474145
24 713
24 724
Generali Fond balancovaný konzervativní
CZ0008471760
209 967
232 778
Generali Fond globálních značek
CZ0008471778
387 793
499 423
Generali Fond korporátních dluhopisů
CZ0008471786
31 450
31 377
Generali Fond zlatý
CZ0008472370
49 950
38 190
Generali Fond nemovitostních akcií
CZ0008472396
66 401
85 838
Generali Fond živé planety
CZ0008472693
67 000
80 669
Generali Fond východoevropských akcií CZK IE00B3LHP168
25 000
27 860
Generali New Economies Fund EUR
IE00B447TW91
44 973
45 265
GPPF Východoevropský akciový fond - EUR IE00B63XYJ47
71 820
80 556
Název cenného papíru

ISIN

Počet
jednotek
104 917 697
121 656 237
124 867 151
19 199 801
133 626 884
305 139 975
15 495 697
64 938 191
98 710 209
103 982 168
100 929
162 711
262 394

(h) 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
1,25

1,2181

1,2
1,15

1,1602

1,1
1,05
1

(i) 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.
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(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 4. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i

102

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

1,1248

1 320 323

1 173 813 704

31.12.2015

1,0962

1 504 694

1 372 687 255

31.12.2016
30.06.2017

1,1602
1,2181

1 794 240
1 976 400

1 546 498 016
1 622 579 945
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(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
0%

Struktura majetku k 31.12.2016
0%

19%

15%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

81%

85%

Struktura majetku k 30.6.2017

Struktura majetku k 31.12.2016

8%0%0%0%
CZK

9% 0%0%0%
CZK

EUR

EUR

GBP

GBP

PLN

PLN
USD

USD
92%

91%
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7. ZAJIŠTĚNÝ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI INVESTMENTS CEE,
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008473170
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

32 262
21 262
11 000
44 735
0
221
11 000
29

Aktiva celkem

77 218

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

396
0
396
4
-1 043
60 841
18 298
-1 279

Pasiva celkem

77 218
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

523
0
-9
-1 084
-27
-711
39
-10
-10
0
0
-1 279
0
0
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

-1 279

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
Celková pořizovací Celková reálná
Počet
Název cenného papíru
ISIN
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč jednotek
SD GOV STRIP 26/11/2017 CZ0000701560
18 490
21 823
45 000
SD GOV 4,60 18/08/2018 CZ0001000822
1 071
1 096
100
SD GOV 5 11/4/2019
CZ0001002471
991
1 103
100
SD VAR 7/17
CZ0001003438
20 518
20 138
2 000

(h) 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
1,3200
1,3000
1,2800

1,2837

1,2634

1,2600
1,2400
1,2200
1,2000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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
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Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha účetní závěrky Společnosti
Výkaz zisku a ztráty).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 2. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.

108

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.

(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

1,3266

83 368

62 841 980

31.12.2015

1,3160

81 455

61 896 663

31.12.2016
30.06.2017

1,2837
1,2626

79 322
76 817

61 796 663
60 840 860

(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu
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Struktura majetku k 30.6.2017
0%

Struktura majetku k 31.12.2016
16%

32%

68%

0%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

84%

Struktura majetku k 30.6.2017
0%0% 0% 0%
CZK

Struktura majetku k 31.12.2016
0% 0% 0%0%
CZK

EUR

EUR

GBP

GBP

PLN

PLN
USD

USD
100%

100%
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DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008473733
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem
Aktiva celkem

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč
67 536
53 536
14 000
61 257
0
849
14 000
189
129 642

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

10 255
8 474
471
10
-982
100 046
21 654
-1 341

Pasiva celkem

129 642
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

2 143
-1
-40
-1 165
-42
-2 222
16
-30
-30
0
0
-1 341
0
0
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

-1 341

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.

(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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

Alfaru 7,875 25/9/2017
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017
VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017
Turkiye halk bankasi 4,875 7/17

XS0544362972
XS0551315384
XS0559800122
XS0806482948

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis. Kč
15 554
16 606
14 248
16 502
5 997
7 011
21 852
21 138

Počet
jednotek
16 066
16 066
6 886
20 657

(h) 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
1,2500
1,1939
1,2000

1,2067

1,1500
1,1000
1,0500
1,0000

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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).

113

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
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(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.

(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

1,0626

109 634

103 179 172

31.12.2015

1,1820

120 552

101 993 822

31.12.2016
30.06.2017

1,2067
1,1932

121 543
119 377

100 730 823
100 045 997

(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu
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2. DLUHOPISOVÝ ZAJIŠTĚNÝ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474020
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

24 832
24 832
0
142 667
0
4 711
0
349

Aktiva celkem

172 210

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

24 727
20 568
230
12
-894
130 223
18 188
-47

Pasiva celkem

172 210
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

3 113
0
-52
-655
-52
-2 401
30
-30
-30
0
0
-47
0
0
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

-47

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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.
(f) 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.
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(g) 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
TNK-BP Finance SA 7,875 13/03/18
VTB BANK 6,875 5/18
OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018
Veb Finance PLC VEBBNK 3,035 21/2/2018
Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018
FIAT CHRYSLER FINANCE EU 6,625 3/18
Nomos Bank 7,25 25/4/2018

ISIN
XS0324963932
XS0365923977
XS0366630902
XS0893205186
XS0899969702
XS0906420574
XS0923110232

Celková reálná
Celková pořizovací
hodnota v tis.
cena v tis. Kč
Kč
28 977
27 755
24 926
27 555
26 416
26 576
26 704
26 848
5 259
6 602
2 763
2 787
21 354
24 544

Počet
jednotek
26 165
26 395
25 247
26 195
6 427
2 620
23 641

(h) 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
1,1500

1,1324

1,1300
1,1100

1,1323

1,0900
1,0700
1,0500
1,0300
1,0100

(i) 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.
(j) 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.
(k) 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

119

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
K 30. ČERVNU 2017

Fondu 0,07% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (viz příloha účetní závěrky Společnosti
Výkaz zisku a ztráty).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 4. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).
Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT nebyly v rozhodném období využívány operace a obchody, které by měly být dle Nařízení SFT
uváděny v pololetní zprávě Fondu.
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(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

0,8706

113 815

130 727 802

31.12.2015

1,0694

142 244

133 010 095

31.12.2016
30.06.2017

1,1323
1,1325

148 951
147 471

131 554 004
130 222 525

(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu

Struktura majetku k 30.6.2017
13%

0%

Struktura majetku k 31.12.2016
2% 0%

87%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie
98%
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Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017
14%

CZK

17%

69%

0%
0%

2% 0% 0%
0%

CZK

EUR

EUR

GBP

GBP

PLN

PLN

USD

USD
98%
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FOND CÍLOVANÉHO VÝNOSU, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALI
INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
ISIN: CZ0008474889
Měna: CZK
Fond kolektivního investování: speciální
Klasifikace fondu podle AKAT: dluhopisový

(a) Rozvaha fondu

Aktiva:

30. června 2017
tis. Kč

Pohledávky za bankami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Ostatní aktiva
ostatní pohledávky
pohledávky za státním rozpočtem

72 544
72 544
0
480 440
0
38 768
0
0

Aktiva celkem

591 751

Pasiva:

30. června 2017
tis. Kč

Ostatní pasiva
ostatní závazky
dohadné položky pasivní
Výnosy a výdaje příštích období
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
Zisk nebo ztráta za účetní období

83 183
75 833
471
46
-51
499 611
-1 825
10 788

Pasiva celkem

591 751
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(b) Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

30. června 2017
tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Náklady na poplatky a provize
Náklady na obhospodařování fondu
Náklady na depozitní služby
Čistý zisk nebo ztráta z finan.operací
Ostatní provozní výnosy
Správní náklady
Náklady na audit
Ostatní finanční náklady
Přijaté dividendy
Zisk nebo ztráta za úč.období z běž.čin
Daň z příjmu
Daň z příjmu z běžné činnoti
Dodatečné odvody daně z příjmu

9 053
-195
-125
-1 268
-177
3 970
47
-45
-45
0
0
11 260
-472
-472
0

Zisk nebo ztráta za úč.období po zdaň.

10 788

(c) 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. Podrobnosti o portfolio manažerech
Společnosti a o obchodnících s cennými papíry používaných Společností viz výše části III. a IV. této
pololetní zprávy.
(d) 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 Republic 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.
(e) 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 Republic 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 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.
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(g) 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
HOME CREDIT BV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
JBS INVESTMENTS GMBH 7,75 20
GEELY AUTOMOBILE 5,25 10/19
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 7 5/20
KazakhstanTemir Zholy 6,375 10/20
ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20
Turk Eximbank 5,875 24/4/2019
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020
YAPI VE KREDI BANKASI AS 4, 22/1/2020
TURKIYE HALK BANKASI AS 3,875, 5/2/20
GAZPROM PJSC
Fiat Chrysler Finance EU
Gazprombank 3,984 30/10/2018
Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19
Turkiye Vakiflar Bankasi
TURKIYE GARANTI BANKASI
GTH FINANCE BV 6,25 26/4/2020

Celková pořizovací Celková reálná
cena v tis. Kč
hodnota v tis.
CZ0000000831
15 000
15 152
US31562QAC15
17 689
16 663
US71645WAP68
7 748
7 345
US71647NAH26
25 301
23 754
USA29866AA70
29 535
25 429
USG3777BAB92
31 440
29 303
XS0506527851
20 897
20 203
XS0546214007
31 500
30 088
XS0555493203
24 391
23 655
XS0774764152
29 294
27 735
XS0846652666
18 724
18 307
XS0874840688
33 136
32 624
XS0882347072
31 577
30 697
XS0906946008
32 477
31 944
XS0953215349
14 827
15 366
XS0987109658
13 621
13 938
XS1070363343
32 936
33 055
XS1077629225
32 717
32 266
XS1084838496
17 843
18 219
XS1400710999
30 582
29 503
ISIN

Počet
jednotek
5
16 066
6 886
22 952
26 395
28 116
18 362
27 542
20 657
26 395
17 214
32 133
30 985
30 124
13 098
13 098
32 220
31 434
17 027
27 542

(h) 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
1,0400
1,0178
1,0200
1,0000
0,9800

0,9964

0,9600
0,9400
0,9200
0,9000

(i) 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.
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(j) 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.
(k) 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).
(l) 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
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: Komerční banka, a.s., 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.
Mezi hlavní rizika, kterým mohou Fondy čelit, patří: tržní riziko, kreditní (úvěrové) a úrokové riziko (v
případě konzervativních, dluhopisových a smíšených fondů), akciové riziko (v případě smíšených nebo
akciových fondů), měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání, riziko koncentrace, riziko likvidity,
ekonomická a politická rizika, operační rizika a rizika ztráty majetku v úschově. Bližší informace k
rizikům tohoto Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu nebo v dokumentu Fondu Sdělení klíčových
informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti.
Na základě Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky,
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném
trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek byla vytvořena jednotná
metodika pro určení rizikovosti fondu pomocí tzv. syntetického ukazatele rizikovosti (dále též „SRRI“),
který nabývá hodnoty 1 (nejméně riziková investice) až 7 (nejvíc riziková investice). Stupnice má
umožnit srovnání rizikovosti investičních fondů v rámci Evropské unie. Hodnota SRRI k 30.6.2017 pro
tento Fond je 3. Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a
znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je,
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tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i
ztrátu. Ani zařazení Fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Zařazení do
příslušné skupiny bylo učiněno na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým vodítkem,
pokud jde vývoj rizikového profilu v budoucnu. Syntetický ukazatel rizika se pravidelně přehodnocuje,
a jeho hodnota se proto může měnit. Aktuální hodnota SRRI pro tento Fond je uvedená v dokumentu
Sdělení klíčových informací pro investory dostupném na internetové adrese Společnosti (viz výše).

Společnost ve smyslu Nařízení SFT informuje, že pro účely požadavku čl. 13 odst. 1 písm. a) Nařízení
SFT byly v rozhodném období využívány následující operace a obchody, které by měly být dle Nařízení
SFT uváděny v pololetní zprávě Fondu:
Obecné údaje:
— objem zapůjčených cenných papírů a komodit vyjádřený jako podíl na celkových zapůjčitelných
aktivech vymezených bez zahrnutí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů;
Portfolio
Generali Fond cílovaného výnosu

Objem zapůjčených cenných papírů/všechna
zapůjčitelná aktiva
18,61%

— objem aktiv využitých v jednotlivých druzích SFT a swapech veškerých výnosů vyjádřený v absolutní
výši (v měně subjektu kolektivního investování) a jako podíl na aktivech spravovaných subjektem
kolektivního investování.

Portfolio

Podíl na celkových aktivech
fondu
89 410 624 Kč
15,27%

Repo (hrubé vyjádření)

Generali Fond cílovaného výnosu

Údaje o koncentraci:
— deset nejvýznamnějších emitentů kolaterálu v rámci všech SFT a swapů veškerých výnosů (členění
objemů obdrženého kolaterálu cenných papírů a komodit podle názvu emitenta);
Není relevantní.
— deset nejvýznamnějších smluvních stran u jednotlivých druhů SFT a swapů veškerých výnosů
samostatně (název smluvní strany a hrubý objem nevypořádaných obchodů).

Portfolio

Hrubý objem
nevypořádaných obchodů
JP Morgan Securities PLC
93 601 304 Kč
Protistrana

Generali Fond cílovaného výnosu

Souhrnné údaje o obchodech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů samostatně – v členění
podle těchto kategorií:
Portfolio
Generali Fond cílovaného výnosu
Generali Fond cílovaného výnosu
Generali Fond cílovaného výnosu

Druh
Dluhopis
Dluhopis
Dluhopis

Kvalita
BB+
BBBB+

Splatnost
Měna kolaterálu
déle než jeden rok
EUR
déle než jeden rok
USD
déle než jeden rok
USD

Profil splatnosti SFT
Země (domicil protistran)
Jeden týden až jeden měsíc
Velká Británie
Jeden týden až jeden měsíc
Velká Británie
Jeden týden až jeden měsíc
Velká Británie

Vypořádání
Dvoustranné
Dvoustranné
Dvoustranné

Údaje o opětovném použití kolaterálu:
— podíl kolaterálu, který byl obdržen a je opětovně použit, ve vztahu k maximálnímu objemu
uvedenému v prospektu či informacích poskytnutých investorům;
Není relevantní.
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— výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění dluhu, plynoucí subjektu
kolektivního investování.
Není relevantní.
Úschova kolaterálu obdrženého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů veškerých
výnosů:
Počet a názvy uschovatelů a objem aktiv kolaterálu uschovaných u každého z nich.
Uschovatel
Euroclear Bank
Clearstream Banking Luxembourg

Objem
N/A
N/A

Úschova kolaterálu poskytnutého subjektem kolektivního investování v rámci SFT a swapů
veškerých výnosů:
Podíl kolaterálu, který je držen buď na oddělených účtech či na sdružených účtech nebo na jiných
účtech.
Kolaterál

100% sdružené účty

Údaje o výnosech a nákladech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů v členění podle subjektu
kolektivního investování, správce subjektu kolektivního investování a třetích stran (např.
zprostředkovatele půjček) v absolutním vyjádření a v poměru k celkovým výnosům plynoucím z
daného druhu SFT a swapů veškerých výnosů.
Druh SFT
repo obchod

Subjekt
Generali Fond cílovaného výnosu

Správce
Generali Investments CEE

Třetí strany
x

Výnos
Náklady
Podíl výnosů
- Kč 87 531 Kč
0,00%

(m) 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.
(n) 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.
(o) 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.
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(p) 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
Fondový kapitál na
Fondový kapitál celkem
Datum
Počet podílových listů
podílový list (v Kč)
(v tis. Kč)
31.12.2014

-

-

-

31.12.2015

-

-

-

31.12.2016
30.06.2017

0,9964
1,0178

498 900
508 522

500 760 255
499 610 661

(q) údaje o skladbě k 30.6.2017 a změnách skladby majetku fondu
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Struktura majetku k 30.6.2017
12%

Struktura majetku k 31.12.2016

0%

10%

0%

Dluhopisy

Dluhopisy

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky

Akcie

Akcie

88%

90%

Struktura majetku k 31.12.2016

Struktura majetku k 30.6.2017

10%

19%

CZK

CZK

EUR

EUR
31%

GBP

55%
26%

PLN
USD

0%0%

GBP
PLN

59%
0%
0%

USD
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