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ROZVAHA
K 31. PROSINCI 2021
Aktiva
tis. Kč

Poznámka

3. Pohledávky za bankami

4

z toho: a) splatné na požádání
11. Ostatní aktiva

6

Aktiva celkem

31.12.2021

31.12.2020

95 972

5 409

95 972

0

465

0

96 437

5 409

31.12.2021

31.12.2020

Pasiva
tis. Kč

Poznámka

4. Ostatní pasiva

9

92 527

181

8. Základní kapitál

10

2 000

2 000

2 000

2 000

z toho:

a) splacený základní kapitál

14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z
předchozích období

10

3 228

3 516

15. Zisk/ztráta za účetní období

10

-1 318

-288

3 910

5 228

96 437

5 409

Vlastní kapitál/Čistá aktiva
Pasiva celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2021
tis. Kč

Poznámka

31.12.2021

31.12.2020

4. Výnosy z poplatků a provizí

13

465

0

5. Náklady na poplatky a provize

14

18

17

6. Zisk nebo ztráta z finančních operací

15

-18

0

9. Správní náklady

17

1 746

271

z toho: a) náklady na zaměstnance

166

0

z toho: aa) mzdy a platy

124

0

42

0

1 580

271

-1 318

-288

0

0

-1 318

-288

z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění
z toho: b) ostatní správní náklady
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti
před zdaněním
23. Daň z příjmů
24. Ztráta za účetní období po zdanění

19
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2021
31.12.2021

tis. Kč

Nerozdělný
zisk/
neuhrazená
ztráta

Základní
kapitál

Počáteční stav

2 000

k 1. lednu 2021

-288

5 228

-288

288

0

0

0

-1 318

-1 318

2 000

3 228

-1 318

3 910

Čistý zisk/ztráta za účetní období

k 31. prosinci 2021

Celkem

3 516

Rozdělení výsledku hospodaření

Zůstatek

Zisk/ztráta
běžného
období

31.12.2020

tis. Kč

Počáteční stav

Nerozdělný
zisk/
neuhrazená
ztráta

Základní
kapitál
2 000

Zisk/ztráta
běžného
období

Celkem

3 431

85

5 516

85

-85

0

0

0

-288

-288

2 000

3 516

-288

5 228

k 1. lednu 2020
Rozdělení výsledku
hospodaření
Čistý zisk/ztráta za účetní
období
Zůstatek
k 31. prosinci 2020
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
APS CREDIT FUND SICAV, a.s., předtím EDULIOS, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) vznikl zápisem do seznamu investičních fondů vedeného Českou
národní bankou ke dni 8. prosince 2014 na základě zápisu do Obchodního rejstříku ke stejnému
datu. Rozhodnutím České národní banky ze dne 11. dubna 2016 bylo Fondu uděleno povolení k
činnosti samosprávného investičního fondu podle par. 480 Zákona o investičních společnostech a
investičních fondech (dále jen „ZISIF“).
V souladu se Statutem vytváří Fond podfondy. Podfond Fondu je fondem kvalifikovaných investorů
ve smyslu §95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který
shromažďuje peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů.
Ke dni 20.10. 2021 proběhla změna majitele fondu a názvu fondu na APS CREDIT FUND SICAV,
a.s., tímto krokem se Fond dostal pod správu skupiny APS. APS je stabilní česká společnost
s obratem přes 1 miliardu Kč ročně. Jádro jejího podnikání tvoří tři pilíře investice do problémových
dluhů, investice do nemovitostí a správa a vymáhání problémových dluhů zejména v korporátním
prostředí.
Cílem Fondu je zhodnocení svěřených prostředků jejich investováním do souborů pohledávek
a/nebo problémových aktiv se značným diskontem oproti nominální hodnotě, následné vypořádání
problémové situace a vytvoření profitu. Za tímto účelem byl k 1.11. 2022 byl založen podfond
RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND SICAV (dále jen „Podfond“).
První upisovací období probíhalo od 8. 11. 2021 do 4. 2. 2022 a bylo vybráno v přepočtu celkem
31,6 mil EUR. Již od prvních dní roku 2022 Podfond aktivně využívá investiční periody a
vyhledává aktiva vhodná k investování prostředků získaných od investorů. Doposud zatím proběhly
4 investice v souladu s investiční strategií podfondu.
Základní kapitál Fondu je tvořen 20 ks listinných akcií na jméno (Zakladatelské akcie) ve jmenovité
hodnotě 100 tis. Kč.
Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.
Výkonem funkce statutárního orgánu Fondu provádí představenstvo, jež má následující členy:
Jméno
Funkce
Vznik funkce
Jozef Martinák
Předseda
20. října 2021
Petr Šimíček
Člen
20. října 2021
Fond pověřil administrací a výkonem některých dalších činností QI investiční společnost, a.s. (dále
jen „Investiční společnost“). Sídlo společnosti je na adrese Rybná 682/14, 110 05 Praha 1,
IČ 279 11 497.
K 31. prosinci 2021 měla Dozorčí rada Fondu následující členy:
Jméno
Funkce
Tereza Šimanovská
Člen
Roman Binter
Předseda
Adriana Jurková
Člen

Vznik funkce
20. října 2021
20. října 2021
20. října 2021
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VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování)
Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID19, která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila narušení mnoha podnikatelských a
hospodářských aktivit. Fond považuje vypuknutí této epidemie za významnou událost, která však
nevedla k úpravě účetních výkazů Fondu. Vzhledem k aktuální stabilizaci situace společnost
odhaduje, že epidemie nebude mít na Fond významný vliv ani v roce 2022.
Nejpodstatnější událostí v úvodu roku 2022, a z historického pohledu pravděpodobně i jedna z
nejzásadnějších geopolitických událostí posledního století, byl bezesporu konflikt na území
Ukrajiny. Nynější situace bude díky svému rozsahu znamenat výrazný bezprostřední pokles, který
se promítne minimálně do celého letošního roku. Obnova ekonomiky a návrat k normálu bude
následně probíhat v delším období.
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ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

Základní zásady vedení účetnictví
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb. o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla
zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou
vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Tato účetní závěrka byla připravena v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002, ve znění účinném
od 1. ledna 2018, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a
rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Zároveň tato vyhláška v §4a,
odst. 1 stanovuje, aby účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a
uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupovala podle mezinárodních účetních
standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních
účetních standardů (dále jen "mezinárodní účetní standard" nebo „IFRS“).
Dopad změny vyhlášky č. 501/2002, ve znění účinném od 1. ledna 2018 byl proveden k 1.1.2021.
Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2020 a za rok 2020 nebyly upraveny, a tudíž nejsou porovnatelné.
Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami.

(b)

Okamžik uskutečnění účetního případu
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty
nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení
platby, den zúčtování příkazů Fondu, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den
sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty.
Finanční aktiva a závazky se při spotových obchodech zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane
smluvním partnerem operace, tedy ke dni sjednání obchodu.
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu
nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže
uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.
Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena
nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část
vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo
byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo
výnosů.

(c)

Výnosové a nákladové úroky
Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu
za použití metody efektivní úrokové míry (EIR) odvozené od reálné hodnoty při prvotním
zaúčtování, která může zahrnovat i související poplatky (pro dluhové nástroje klasifikované jako
finanční aktiva v naběhlé hodnotě nebo finanční aktiva v reálné hodnotě do ostatního úplného
výsledku hospodaření).
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ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)
Výnosové úroky zahrnují zejména úroky z reverzních repo operací, ze směnek, z krátkodobých
úložek na peněžním trhu, časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s
pevným výnosem a jsou vykázány ve výkazu zisku a ztrát v položce „Výnosy z úroku a podobné
výnosy“.
Nákladové úroky zahrnují zejména úroky z repo operací, z vydaných směnek a krátkodobých úvěrů
z peněžního trhu a jsou vykázány ve výkazu zisku a ztrát v položce „Náklady na úroky a podobné
náklady“.

(d)

Finanční nástroje – metody účinné od 1.1.2021
Od 1. ledna 2021 Fond aplikuje standard IFRS 9 Finanční nástroje v oblasti klasifikace, oceňování a
ztrát ze znehodnocení finančních aktiv a finančních závazků.
Klasifikace finančních aktiv Fond je založena na


principech obchodního modelu, na základě kterého jsou finanční aktiva řízena,



charakteru smluvních peněžních toků, které plynou z finančního aktiva (SPPI; z anglického
solely payments of principal and interest on the principal outstanding, dále „SPPI test“)

Obchodní modely posuzují záměr účetní jednotky ohledně nakládání s finančním aktivem, tzn. zda
se jedná o inkaso smluvních peněžních toků, prodej finančních aktiv nebo obojího, popř. jiného
obchodního modelu. Jednotlivé obchodní modely Fond mohou být:


„Držet a inkasovat “ – finanční aktiva v naběhlé hodnotě (AC; z anglického „amortized
cost“),



„Držet, inkasovat a prodat“ – finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do ostatního
úplného výsledku hospodaření (FVOCI; z anglického „fair value through other
comprehensive income“);
„Řízení na bázi reálné hodnoty“ – finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a
ztráty (FVTPL; z anglického fair value through profit or loss);

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Strategie „Držet a inkasovat “ má za cíl držet finanční majetek za účelem inkasa smluvních
peněžních toků. Příklady takového finančního majetku jsou úvěry, cenné papíry držené do splatnosti
nebo pohledávky z obchodního styku. K porušení podmínek tohoto modelu nedochází v případě, že
v průběhu držby finančního aktiva dojde k výraznému zhoršení úvěrového rizika protistrany a Fond
se v reakci rozhodne takové aktivum prodat.
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(d)

Finanční nástroje (pokračování)
Aktiva v modelu "Držet a inkasovat " jsou oceňována v naběhlé hodnotě. Naběhlá hodnota
finančního aktiva je částka, v níž je majetek oceněn při prvotním zachycení, snížená o splátky
jistiny, snížená nebo zvýšená o kumulovanou amortizovanou hodnotou rozdílu mezi prvotně
vykázanou hodnotou a hodnotou při splatnosti (včetně naběhlého úroku) při použití efektivní
úrokové míry a snížena o ztráty ze znehodnocení v důsledku očekávaných úvěrových ztrát.
Očekávané úvěrové ztráty se vykazují ve výsledku hospodaření stejně jako kurzové rozdíly a
úrokové výnosy stanovené za použití efektivní úrokové míry.
Do této kategorie jsou zařazena finanční aktiva, která splňují SPPI test a jedná se o dluhové
nástroje.
Finanční aktiva v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku hospodaření
Strategie „Držet, inkasovat a prodat“ má za cíl inkaso smluvních peněžních toku z jistiny a úroků, a
také prodej finančních aktiv; model představuje tzv. “smíšený“ obchodní model. Tento model
rozlišuje dva různé druhy účetního zacházení pro kapitálové nástroje a dluhové nástroje.
Dluhové nástroje, které splňují SPPI test v obchodním modelu "držet, inkasovat a prodat" se oceňují
reálnou hodnotou prostřednictvím ostatního úplného výsledku hospodaření. Při odúčtování
finančního aktiva dojde k přeúčtování kumulativního zisku/ztráty do toho okamžiku vykázaného
v položce rozvahy „Oceňovací rozdíly“ z vlastního kapitálu do výkazu zisku a ztráty. Očekávané
úvěrové ztráty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty stejně jako kurzové rozdíly z přecenění
cizoměnových finančních aktiv. Úrokové výnosy se počítají použitím efektivní úrokové míry a jsou
vykázány v položce "Výnosy z úroků a podobné výnosy".
Kapitálové nástroje, které nejsou drženy za účelem obchodování a účetní jednotka k datu jejich
pořízení rozhodne o zařazení do kategorie finančních aktiv v reálné hodnotě přeceňovaných do
ostatního úplného výsledku hospodaření, jsou přeceňovány přes ostatní úplný výsledek hospodaření
včetně kurzových rozdílů z přecenění. Při jejich odúčtování nedojde k přeúčtování zisku/ztráty
z přecenění vykázaného ve vlastním kapitálu do výkazu zisku a ztráty.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty
Strategie "Řízení na bázi reálné hodnoty" se vztahuje na finanční aktiva, která jsou součástí
portfolia, které je spravované a jehož výkonnost je posuzována na bázi reálné hodnoty. Do této
kategorie jsou zařazena také finanční aktiva, které nesplňují SPPI test, finanční nástroje pořízené za
účelem obchodování, kapitálové nástroje, u kterých se účetní jednotka rozhodla nezařadit je do
kategorie finančních aktiv v reálné hodnotě přeceňovaných do ostatního úplného výsledku
hospodaření a jsou zde zařazeny rovněž všechny deriváty (typickými finančními aktivy jsou
dluhové cenné papíry, kapitálové nástroje a podílové listy, deriváty, úvěry a pohledávky). Změny
reálné hodnoty včetně kurzových rozdílů se v případě těchto aktiv vykazují ve výkazu zisku a
ztráty. Finanční aktiva v tomto modelu nejsou předmětem výpočtu znehodnocení z očekávaných
úvěrových ztrát. Obchodní model „Řízení na bázi reálné hodnoty“ nesplní podmínky pro
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(d)

Finanční nástroje (pokračování)
zařazení finančních aktiv do kategorií AC; (z anglického „amortized cost“) a FVOCI; (z anglického
„fair value through other comprehensive income“) a finanční aktiva řízená tímto modelem se musí
přeceňovat na reálnou hodnotu do výkazu zisku a ztráty.
Vyhodnocení obchodního modelu
Obchodní model účetní jednotky je stanoven na úrovni, která odráží způsob společného řízení
skupin finančních aktiv za účelem dosažení určitého obchodního cíle. V důsledku toho jsou finanční
nástroje klasifikovány na vyšší úrovni agregace, na úrovni portfolií. Pro posouzení obchodního
modelu bere účetní jednotka do úvahy všechny relevantní informace a důkazy, které jsou k tomuto
datu k dispozici. Tyto relevantní informace a důkazy zahrnují mimo jiné následující:
 stanovené metody a cíle pro řízení portfolia a přístup k těmto metodám v praxi. Tj.
zejména zda strategie účetní jednotky se zaměřuje na výnos ze smluvního úroku, udržování
profilu úrokové sazby, shodu durace finančních aktiv s durací závazků, které slouží jako
zdroj financování těchto finančních aktiv nebo realizaci peněžních toků prodejem aktiv;
 jak je hodnocena výkonnost portfolia finančních aktiv držených v rámci tohoto obchodního
modelu a jak je daná výkonnost předkládána klíčovému vedení účetní jednotky;
 rizika, která ovlivňují výkonnost portfolia finančních aktiv držených v rámci tohoto
obchodního modelu a zejména způsob, jakým jsou tato rizika řízena;
 jak jsou odměňováni manažeři a vedoucí účetní jednotky, např. zda odměny jsou založeny
na reálné hodnotě portfolia finančních aktiv nebo na inkasovaných smluvních peněžních
tocích;
 četnost, objem a načasování prodejů v předchozích období, důvody pro dané prodeje a
jejich očekávání v budoucnu. Nicméně informace o prodejích nejsou vyhodnocovány
izolovaně, ale jako součást celkového posouzení, jak je dosahováno cílů stanovených
účetní jednotkou pro řízení finančních aktiv a jak dochází k realizaci peněžních toků.
Vyhodnocení, zda smluvní peněžní toky jsou tvořeny výlučně splátkami jistiny a úroků (tzv.
„SPPI test“)
Pro účely tohoto vyhodnocení „jistina“ je definována jako reálná hodnota finančního aktiva při
prvotním zaúčtování. „Úroky“ jsou definované jako odměna na časovou hodnotu peněz a za
úvěrové riziko spojené s nesplacenou částkou jistiny za konkrétní časové období, a může se také
jednat o další základní rizika a náklady spojené s poskytováním úvěrů (např. riziko likvidity a
administrativní náklady), ale i ziskovou marži.
Při vyhodnocení, zda peněžní toky jsou tvořeny výlučně splátkami jistiny a úroků, Fond hodnotí
smluvní podmínky daného instrumentu. Toto zahrnuje vyhodnocení, zda finanční aktivum zahrnuje
smluvní ujednání, která mohou změnit načasování a výši smluvních peněžních toků. V rámci
vyhodnocení Fond vyhodnocuje:
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podmíněné události, které mohou změnit načasování a výši smluvních peněžních toků
pákový efekt
předčasné splacení a prodloužení splatnosti
podmínky, které omezují účetní jednotku při inkasu peněžních toků z konkrétních aktiv
podmínky, které modifikují úplatu za časovou hodnotu peněz (např. způsoby pravidelného
stanovení výše úrokové sazby).

Vzhledem k povaze činnosti Fondu a druhům finančních nástrojů, které drží, se všechna
finanční aktiva a pasiva oceňují naběhlou hodnotou (AC) vykázanou do zisku a ztráty v rámci
obchodního modelu „Držet a inkasovat“.
Prvotní zaúčtování
O finančních aktivech oceňovaných v naběhlé hodnotě Fond účtuje ke dni realizace obchodu při
prvotním zaúčtování. Od tohoto dne se účtuje ve výkazu zisku a ztráty o všech nákladech a
výnosech plynoucích ze změn naběhlých hodnot těchto aktiv. Při prvotním zaúčtování jsou finanční
aktiva oceněna reálnou hodnotou upravenou o transakční náklady.
Oceňování
-

-

Následně po prvotním zaúčtování se všechny finanční nástroje budou oceňovat naběhlou
hodnotou (AC), za použití efektivní úrokové míry a testovat na snížení hodnoty
(„impairment“). Do nákladů a výnosů Společnost účtuje o:
úrokových výnosech (vypočtených za pomocí efektivní úrokové míry)
tvorbě/rozpouštění opravné položky na očekávané úvěrové ztráty (ECL)
ziscích a ztrátách z kurzových rozdílů

Očekávané úvěrové ztráty – snížení hodnoty finančních aktiv (impairment)
Finanční aktiva, s výjimkou finančních aktiv/závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty,
jsou posuzovány z hlediska očekávané úvěrové ztráty vždy v okamžiku prvotního vykázání. Výše
očekávaných úvěrových ztrát se aktualizuje vždy k datu účetní závěrky, aby reflektovala změny
úvěrového rizika od prvotního vykázání příslušného finančního nástroje.
Fond hodnotí úvěrové riziko zejména u dluhových nástrojů (cenné papíry, úvěry apod.) na základě
ratingů (externích nebo interních). Pokud Fond nemá k dispozici rating nástroje/protistrany
postupuje individuálně (např. výše očekávaných celoživotních úvěrových ztrát bude stanovena na
základě diskontovaných očekávaných peněžních roků se zohledněním očekávaného zpeněžení
zástav apod.).
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Fond používá model očekávané úvěrové ztráty u finančních aktiv oceňovaných naběhlou hodnotou,
formou opravné položky (impairment), která snižuje hodnotu aktiva a je zaúčtována jako náklad,
který je vykázán ve výkazu zisku a ztráty v položce „Odpisy,
tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ (případné snížení opravné
položky se promítne do zvýšení hodnoty aktiva a zvýšení zisku).
Fond používá 12 měsíční očekávanou úvěrovou ztrátu pro vyčíslení opravné položky, pokud
nedojde od data pořízení finančního nástroje k datu vykázání opravné položky k významnému
zvýšení kreditního rizika (Stupeň 1). Při zvýšeném kreditním riziku (Stupeň 2) a znehodnocených
aktivech (Stupeň 3) Fond počítá k datu účetní závěrky, resp. k datu ocenění očekávané úvěrové
ztráty za dobu trvání.
Pro přesun ze Stupně 1 do Stupně 2 posuzuje Fond změnu v úvěrovém hodnocení protistrany/aktiva.
Důvodem pro přesun do Stupně 2 může být skutečnost, že:
 Aktivum je více než 30 dní po splatnosti (vyvratitelná podmínka), nebo
 Dojde k „významnému zvýšení kreditního rizika“ – fond definoval významné zvýšení
kreditního rizika jako snížení ratingu o minimálně jeden celý stupeň neboli tři notche nebo
 Další veřejně dostupné informace indikují výrazné zvýšení kreditního rizika oproti datu
pořízení aktiva
K přesunu aktiva do Stupně 3 dochází, pokud je aktivum znehodnoceno. Významnými indikátory
znehodnocení jsou zejména následující situace:
 Aktivum je více než 90 dní po splatnosti (vyvratitelná podmínka), nebo
 Aktivum má externí/interní rating indikující znehodnocení (default)
 Existují další dostupné informace, že dlužník nebude schopen splácet
Podle zařazení finančních aktiv do jednotlivých stupňů je použit rozdílný způsob výpočtu úroků. Při
výpočtu úrokového výnosu je efektivní úroková míra aplikována na hrubou účetní hodnotu aktiva
(pokud aktivum není úvěrově znehodnocené), resp. naběhlou hodnotu aktiva (v případě
znehodnoceného aktiva
Pro pohledávky z obchodního styku Fond uplatňuje zjednodušený přístup pro výpočet očekávaných
úvěrových ztrát pomocí matice opravných položek na základě historických zkušeností Fondu
v oblasti úvěrových ztrát upravených o faktory, které jsou specifické pro dlužníky, obecné
ekonomické podmínky a posouzení stávajících i odhadovaných budoucích podmínek k datu účetní
závěrky, včetně časové hodnoty peněz, pokud je relevantní.
Kompenzace
Finanční aktiva a závazky jsou kompenzovány a čistá výše je vykázána v rozvaze, jestliže má Fond
právně vymahatelný nárok vykázané částky kompenzovat a má v úmyslu vypořádat příslušné
aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň ve stejný
okamžik vypořádat příslušný závazek.
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i. Peníze a peněžní ekvivalenty
Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na
požádání, pokladniční poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní
hotovost a vklady na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje
reálnou hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy jsou oceňovány reálnou hodnotou proti
nákladům a výnosům.
ii. Smlouvy o financování cenných papírů
Cenné papíry koupené nebo zapůjčené na základě smluv o zpětném prodeji (reverzní repo smlouvy)
se nevykazují v rozvaze. Cenné papíry prodávané nebo půjčené na základě smluv o zpětné koupi
(repo smlouvy) jsou ponechány v jejich původním portfoliu. Podkladové peněžní toky jsou
vykázány ke dni vypořádání jako „Pohledávky za bankami“, „Pohledávky za klienty“, „Závazky
vůči bankám“ a „Závazky vůči klientům“.
Cenné papíry přijaté na základě reverzní repo smlouvy a prodané třetím stranám jsou zachyceny
v reálné hodnotě jako závazky k obchodování. Závazky z obchodování s dluhovými cennými papíry
jsou v případě Krátkých prodejů (Short sell) vykázány jako „Závazky z dluhových cenných papírů“
a v ostatních případech jako „Ostatní pasiva“, „Závazky k obchodování s akciemi“ jsou vykázány
jako „Ostatní Pasiva“.
iii. Emitované cenné papíry
Cenné papíry emitované Fondem (zakladatelské akcie) splňují základní podmínku dle IAS 32 pro
klasifikaci jako kapitálový nástroj a Fond vykazuje v souladu s IAS 32 (na základě posouzení
dodatečných podmínek uvedenými v § 16A-16B, resp. 16C-16D) emitované nástroje jako
kapitálový nástroj.
iv. Pohledávky
Pohledávky se vykazují v naběhlé hodnotě snížené o opravnou položku (impairment). Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
vi. Finanční závazky
Fond klasifikuje své finanční závazky jako oceňované reálnou hodnotou (FVTPL) do zisku nebo
ztráty, pokud jsou podmíněnou protihodnotou zaúčtovanou nabyvatelem v podnikové kombinaci,
nebo jsou určeny k obchodování a nebo jsou označeny jako nástroje oceňované reálnou hodnotou
do zisku nebo ztráty.
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Finanční závazky se klasifikují jako určené k obchodování, pokud:
 byly pořízeny v zásadě za účelem zpětné koupě v blízké budoucnosti, nebo
 jsou při prvotním vykázání součástí portfolia identifikovaných finančních nástrojů, které
jsou společně řízeny Fondem a u kterých je v poslední době doloženo obchodování
realizované pro krátkodobý zisk, nebo
 jsou derivátem (kromě derivátu, který je smlouvou o finanční záruce nebo plní funkci
efektivního zajišťovacího nástroje)
Finanční závazky je možné při prvotním vykázání označit jako finanční závazky v reálné hodnotě
do zisku nebo ztráty (FVTPL) pokud:
 takové označení vylučuje nebo významně omezuje oceňovací nebo účetní nesoulad, který
by jinak mohl vzniknout, nebo
 je finanční závazek součástí skupiny finančních aktiv nebo finančních závazků nebo obou,
které jsou řízeny a jejichž výkonost je hodnocena na základě reálné hodnoty a v souladu se
zdokumentovanou strategií Fondu v oblasti řízení rizik nebo investiční strategií a
informace o této skupině závazků jsou interně vykazovány, nebo
 jsou součástí smlouvy, která obsahuje jeden nebo více vložených derivátů, a IFRS 9
umožňuje, aby se celá kombinovaná smlouva označovala jako oceněná v reálné hodnotě do
zisku nebo ztráty (FVTPL)
Finanční závazky, které nejsou oceňované reálnou hodnotou (FVTPL) jsou následně oceněny
v naběhlé hodnotě pomocí efektivní úrokové míry.
Všechny finanční závazky (dluhové) jsou u Fondu prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené
o přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním vykázání jsou závazky vykazovány
v naběhlé hodnot

(e)

Finanční nástroje - metody účinné do 31.12.2020
Výnosové a nákladové úroky
Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu s využitím lineární metody.
Pohledávky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné pohledávky
se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým
pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je
vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem aktiva ve výkazu zisku a ztráty.
Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.
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(f) Tvorba rezerv
Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v
případě, pokud jsou splněna následující kritéria:





existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících
ekonomický prospěch, přičemž slovo „pravděpodobné” znamená pravděpodobnost vyšší než 50
%,
je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

(g) Přepočet cizí měny
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem
platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými
transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném
ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí
měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko
plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány v rozvaze Fondu nebo očekávaných budoucích
transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finančních operací”.

(h) Daň z příjmů a odložená daň
Daňový náklad zahrnuje splatnou a odloženou daň. Srážková daň ve výši, kterou nelze odečíst od
splatné daně, tvoří součást daňového nákladu.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné
v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená
daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti
očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená
daňová sazba pro období, v němž Fond očekává její realizaci.

(i) Daň z přidané hodnoty
Fond není plátcem DPH. Veškerá DPH na vstupu se stávají součástí vynaložených nákladů.

(j) Spřízněné strany
Spřízněné strany Fondu jsou v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran definovány
následovně:
a)
b)
c)
d)

strana ovládá účetní jednotku,
strana má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv nad touto účetní jednotkou,
strana je členem klíčového managementu Společnosti,
strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno c).

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými
stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena.
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Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou
uvedeny v bodě 12.

(k) Položky z jiného účetního období
Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, jsou účtovány jako výnosy nebo
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb
účtování výnosů a nákladů minulých období a změn účetních metod, které jsou zachyceny
prostřednictvím položky „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“
v rozvaze Fondu.¨

(l) Změny účetních metod Změny účetních metod platné pro běžné účetní období
Fond v roce 2020 nezměnila žádné účetní metody a postupy.
Fond od 1.1.2021 pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o
nich v příloze účetní závěrky postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie u uplatňování mezinárodních účetních standardů (dále jen
„IFRS“).
Aplikace účetního standardu IFRS 9 Finanční nástroje a nových účetních metod jsou převážně
uvedeny v bodě 2 písmeno c) a bodech 3, 13 a 14 této přílohy.

Prvotní aplikace IFRS 9
Oceňovací kategorie
Následující tabulka ukazuje původní oceňovací kategorie finančních aktiv a finančních závazků dle
vyhlášky č. 501/2002 účinné do 31.12.2020 a nové oceňovací kategorie dle IFRS 9 k 1. lednu 2021
a vliv změn ve vykazování finančních aktiva a finančních závazků v souvislosti s aplikací účetního
standardu IFRS 9 Finanční nástroje.
Původní
1. ledna 2021
Bod
v tis. Kč

klasifikace
dle vyhl.
501/2002
účinné do
31.12.2020

Nová
klasifikace

Původní
účetní
Vliv změn
Vliv změn
dle IFRS 9
hodnota
v účetních
v účetních
dle vyhl.
pravidlech
pravidlech 501/2002
Reklasifikace
účinné do
Přecenění
31.12.2020

Nová
účetní
hodnota
dle IFRS
9

Finanční aktiva
Pohledávky za bankami

4

Ostatní aktiva

6

Náklady a příjmy příštích
období
Finanční aktiva celkem

7

Naběhlá
hodnota
Naběhlá
hodnota
Naběhlá
hodnota

Naběhlá
hodnota
Naběhlá
hodnota
Naběhlá
hodnota

5 409

0

0

5 409

0

0

0

0

0

0

0

0

5 409

0

0

5 409
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Původní
Nová
klasifikace klasifikace

1. ledna 2021
Bod
v tis. Kč

Naběhlá
hodnota

Finanční závazky
Finanční závazky celkem

(n)

dle vyhl.
501/2002
účinné do
31.12.2020

Původní
účetní
Vliv změn
Vliv změn
hodnota
v účetních
v účetních
dle vyhl.
pravidlech
pravidlech dle IFRS 9 501/2002
Reklasifikace
účinné do
Přecenění
31.12.2020
Naběhlá
181
hodnota
181
0
0

Nová
účetní
hodnota
dle IFRS
9

Změny účetních metod vyvolané zavedením nových IFRS a změnami IAS – Dopad
vydaných standardů a Interpretací, které dosud nenabyly účinnosti
Fond zvážil využití nových standardů a interpretací, které dosud nejsou pro aktuální účetní období
účinné, ale povolují dřívější použití. Nové standardy a interpretace při sestavování těchto výkazů
nebyly použity.
Standardy přijaté EU

i.

Novelizace IFRS 9 Finanční nástroje

Novelizace objasňuje, že při posuzování, zda ke směně dluhových nástrojů mezi stávajícím
dlužníkem a věřitelem došlo za podmínek, které jsou podstatně rozdílné, mohou poplatky zahrnuté
v diskontované současné hodnotě peněžních toků podle nových podmínek zahrnovat pouze
poplatky uhrazené či obdržené mezi dlužníkem a věřitelem, a to včetně poplatků uhrazených či
obdržených dlužníkem či věřitelem jménem druhého z nich.

181
181
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ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)
Fond neočekává, že by změny stávajících standardů měly významný dopad na účetní závěrku
Fondu v budoucích účetních obdobích.

(p)

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

(q)

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí
popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ÚSUDKY, PŘEDPOKLADY A ODHADY
Některé částky v této účetní závěrce byly stanoveny na základě účetních úsudků a s použitím
odhadů a předpokladů. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dalších
podkladů, například z plánů a prognóz budoucího vývoje, které jsou v současnosti považovány za
realistické. Vzhledem k tomu, že s těmito předpoklady a odhady je spojena určitá míra nejistoty,
může dojít v budoucnu na základě skutečných výsledků k úpravě účetní hodnoty souvisejících aktiv
a závazků.
Účetní úsudky, odhady a předpoklady jsou pravidelně přehodnocovány a jejich změny jsou
promítány do hodnot zobrazených v účetnictví.
Při sestavení účetní závěrky byly použity následující nejvýznamnější účetní úsudky, odhady a
předpoklady:
i. Posouzení obchodních modelů a vyhodnocení SPPI testu
Klasifikace a ocenění finančních aktiv závisí na výsledcích testu charakteristik smluvních peněžních
toků (zda jsou tvořeny výlučně splátkami jistiny a úroků), tzv. „SPPI test“) a vyhodnocení
obchodního modelu (viz bod 2 písm. e) Finanční nástroje), který definuje způsob, jakým Fond řídí
finanční aktiva s cílem generování peněžních toků. Fond určuje obchodní model na úrovni, která
odráží, jak jsou portfolia finančních aktiv řízena za účelem dosažení stanovených cílů, zejména na
základě strategie Fondu, finančních nástrojů v portfoliu, hodnocení výkonnosti, sledování rizik a
hodnocení/odměňování správců portfolia. Při vyhodnocení, zda peněžní toky jsou tvořeny výlučně
splátkami jistiny a úroků, Fond hodnotí smluvní podmínky daného instrumentu. Toto zahrnuje
vyhodnocení, zda finanční aktivum zahrnuje smluvní ujednání, která mohou změnit načasování a
výši smluvních peněžních toků.
Fond sleduje finanční aktiva, která jsou odúčtována před datem splatnosti, aby porozuměl důvodu
jejich prodeje a zda jsou tyto důvody konsistentní s cílem, pro nějž je aktivum drženo. Sledování je
součástí průběžného hodnocení Fondu, zda je obchodní model, v jehož rámci jsou zbývající aktiva
držena, nadále vhodný, a pokud ne, zda došlo ke změně obchodního modelu, a tedy i potenciální
změně klasifikace těchto aktiv. Žádné takové změny nebyly během vykazovaného období třeba.
ii. Reálná hodnota finančních nástrojů
Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na vykazovanou reálnou hodnotu
finančních nástrojů, jsou popsány v bodu 14.
iii. Očekávané úvěrové ztráty (ECL)
Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na stanovení očekávaných
úvěrových ztrát, jsou popsány v bodu 15.
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4 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč

31.12.2021

31.12.2020

Zůstatky na běžných účtech

95 972

5 409

Celkem

95 972

5 409

Hodnota zůstatků na bankovních účtech představuje zůstatky na účtech založených za účelem
provozu společnosti ve výši 4 880 tis. Kč a poté zůstatky na upisovacích bankovních účtech Fondu
ve výši 91 092 tis. Kč. Jde o úhrady přijaté od investorů na základě Smlouvy o vydávání a
odkupování investičních akcií, kterým ještě nebyly vydané investiční akcie. Tato hodnota
představuje závazek Fondu a je vykázaná jako Ostatní pasiva, viz sekce 5 Ostatní pasiva níže.

5 OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

31.12.2021

31.12.2020

Dohadné účty aktivní - odměna za obhospodařování
podfondu

465

0

Celkem

465

0

V rámci ostatních aktiv je zachycena částka 465 tis. Kč, kterou tvoří dohadná položka na výnosy
z obhospodařování Podfondu (tzv. Fund Management Fee) za období listopadu a prosince 2021.

6 OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31.12.2021

31.12.2020

1 223

3

Závazky vůči zaměstnancům

41

0

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám a institucím
sociálního zabezpečení

25

0

Závazky vůči státu

10

0

118

178

Zúčtování s příkazci

91 111

0

Celkem

92 527

181

Závazky k dodavatelům

Dohadné účty pasivní

Položku Ostatní pasiva tvoří celkem 92 527 tis. Kč. Největší část z toho, 91 111 tis Kč, představuje
závazek Fondu vzniklý z titulu přijatých úhrad od investorů na základě Smlouvy o vydávání a
odkupování investičních akcií, kterým ještě investiční akcie nebyly vydány.
Součástí ostatních pasiv je taktéž závazek vůči APS Investments S.à r.l., odštěpný závod, v částce
1 210 tis. Kč z titulu Smlouvy o poradenství uzavřené dne 20. října 2021.
V neposlední řadě mezi ostatními pasivy nalezneme také dohadné účty pasivní. Dohadné účty
pasivní běžně obsahují zejména odhad nákladů na obhospodařování Společností, v tomto roce však
nebyly vynaloženy. V roce 2021 se jedná zejména o náklady na audit ve výši 88 tis. Kč a dále o
odhad nákladů na administraci ve výši 30 tis.

7 VLASTNÍ KAPITÁL
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Základní kapitál
tis. Kč
Základní kapitál Fondu (tis. Kč)
Počet vydaných zakladatelských akcií (kusy)

31.12.2021

31.12.2020

2 000

2 000

20

20

Uhrazení ztráty, rozdělení zisku
Ztráta za rok 2021 ve výši -1 318 tis. Kč bude navržena k zápočtu oproti nerozděleným ziskům
minulých let.
Ztráta za rok 2020 ve výši -288 tis. Kč byla započtena oproti nerozděleným ziskům z minulých let.

8 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ
tis. Kč

31.12.2021

31.12.2020

Odměna za obhospodařování podfondů

465

0

Celkem

465

0

31.12.2021

31.12.2020

Bankovní poplatky

18

17

Celkem

18

17

31.12.2021

31.12.2020

166

0

9 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

10 SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč
Náklady na zaměstnance
Audit
Náklady na administraci podfondů
Právní služby
Ostatní poradenství
Ostatní náklady
Celkem

90

88

180
10

180
0

1 210

0

90

3

1 746

271

V ostatních správních nákladech jsou zahrnuty náklady na právní a notářské služby, náklady
souvisejícíc se službami České národní banky a dále náklady na zaměstnance (členy představenstva)
a s tím související zdravotní a sociální pojištění.
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11 DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daň z příjmu byla kalkulována následujícím způsobem:
tis. Kč
Zisk / ztráta před zdaněním
Z toho již zdaněno
Daňový základ
Splatná daň z příjmu ve výši 19 %

31.12.2021

31.12.2020

-1 318

-288

0

0

-1 318

-288

0

0

Z titulu daňové ztráty, která vychází za účetní období 2021, by bylo možné zachytit odloženou
daňovou pohledávku. Z opatrnostního hlediska Fond o odložené daňové pohledávce neúčtuje, bude
zachycena až vůči zisku z dalšího období.

12 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
tis. Kč

31.12.2021

31.12.2020

465

0

41

0

424

0

31.12.2021

31.12.2020

1 210

0

124

0

465

0

-869

0

Pohledávky
Dohadné účty aktivní - mng. fee
Závazky
Odměny členům představenstva
Celkem
tis. Kč
Náklady
Náklady na poradenství
Odměny členům představenstva
Výnosy
Výnosy z obhospodařování podfondů
Celkem

Tabulka zahrnuje veškeré transakce se spřízněnými osobami. Fond hradí členům představenstva
odměnu za výkon funkce v souladu se smlouvami o výkonu funkce. Dále je zde zmíněn poplatek
dle Smlouvy o poradenství uzavřené s APS Investments S.à r.l., odštěpný závod.
Všechny transakce se spřízněnými stranami byly provedeny za stejných podmínek, které byly
ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným subjektům, a v souladu
s podmínkami definovanými ve Statutu Fondu / Smlouvě o výkonu funkce.
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13 KLASIFIKACE FINANČNÍCH AKTIV A FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ
Fond klasifikuje své finanční aktiva a finanční závazky jako oceňované:
Aktiva
 naběhlou hodnotou (AC)
Závazky
 naběhlou hodnotou (AC)
Následující tabulka poskytuje sesouhlasení mezi položkami rozvahy a oceňovacími kategoriemi
finančních aktiv a finančních závazků:

tis. Kč
Pohledávky za bankami
Ostatní pasiva - závazky vůči
dodavatelům
Ostatní pasiva - zúčtování
s příkazci
Celkem

14

Finanční aktiva v Finanční závazky
naběhlé hodnotě v naběhlé hodnotě
95 972

95 972

Celkem
95 972

-1 223

-1 223

-91 111

-91 111

-92 334

3 638

REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ
Mezinárodní účetní standardy požadují i u aktiv a závazků, které nejsou primárně oceňovány
reálnou hodnotou, jejich reálnou hodnotu zveřejnit. Pro její vyčíslení Fond postupoval dle níže
popsaných pravidel.
Nejlepším dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kotované na aktivním trhu. Pokud jsou takové
ceny k dispozici, používají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (úroveň 1
hierarchie stanovení reálné hodnoty).
V případě, že je za účelem stanovení hodnoty použita tržní kotace, nicméně z důvodu omezené
likvidity nelze trh považovat za aktivní (na základě dostupných ukazatelů likvidity trhu), je nástroj
klasifikován jako spadající do úrovně 2.
Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů,
používajících jako vstupy objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy
oceňovacího modelu charakterizovány jako objektivně zjistitelné, je nástroj klasifikován v rámci
úrovně 2 hierarchie reálné hodnoty. Za objektivní parametry trhu se v souvislosti se stanovením
hodnoty na úrovni 2 obvykle považují výnosové křivky, úvěrová rozpětí a implikované volatility.

14

REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ (POKRAČOVÁNÍ)
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V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě dostatečně často kotovaných
tržních cen, ani s použitím oceňovacích modelů vycházejících výhradně z objektivně zjistitelných
tržních údajů. Za této situace se s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních
oceňovacích parametrů, které nejsou na trhu zjistitelné. Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup
oceňovacího modelu významný, případně je příslušná cenová kotace nedostatečně aktualizována, je
daný nástroj klasifikován v rámci úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty. Při stanovení hodnoty na
úrovni 3 se pro stanovení reálné hodnoty používají znalecké posudky používající předepsané
metody ocenění aktiv (očekávané peněžní toky, vývoj trhu apod.) a posouzení Administrátora dle
bodu 32 (i).
(a) Peníze a peněžní ekvivalenty
Účetní hodnota se rovná jejich reálné hodnotě. Tato finanční aktiva jsou v hierarchii reálných
hodnot zařazena do úrovně 2.
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REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ (POKRAČOVÁNÍ)
(g) Ostatní aktiva a závazky
Krátkodobá aktiva a závazky se splatností do jednoho roku jsou oceňovány v jejich nominální
hodnotě, u které je předpoklad, že je srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění tak spadá do
úrovně 3.

(h) Ostatní aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou v rámci úrovně 3
Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo
zjistitelné. Odpovědnost za oceňování pozice na reálnou hodnotu je na Administrátoru Fondu.
Majetkové účasti, nemovitosti a pohledávky oceňované reálnou hodnotou proti ziskům nebo ztrátám
jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak
objektivně zjistitelná. Bezprostředně po akvizici těchto aktiv mohou být na základě posouzení
Administrátora oceněna aktiva pořizovací cenou, pokud Administrátor dojde k závěru, že tato cena
zobrazuje aktuální tržní hodnotu investice lépe nebo aktuálněji, než hodnota stanovená znaleckým
posudkem. V případě nově založených společností, může Administrátor zvolit jinou formu ocenění,
zejména za situace, kdy společnost dosud nevyvíjí žádnou významnou činnost.
Investice do majetkových účastí a nemovitostí jsou znalcem oceňovány zejména s využitím
vícefázových modelů (zpravidla dvoufázových a třífázových) diskontovaných peněžních toků.
K ocenění nemovitostí a majetkových účastí nezávislým znalcem dochází zpravidla jedenkrát ročně.
Ocenění pohledávek probíhá při sestavování mezitímních závěrek.
Ostatní investice jsou oceňovány naběhlou hodnotou, která je považována za srovnatelnou s reálnou
hodnotou stanovenou na bázi diskontování očekávaných peněžních toků s tím, že je periodicky
porovnávána použitá EIR s vývojem na trhu.
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REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKU (POKRAČOVÁNÍ)
Ostatní aktiva a závazky, které nejsou přeceňované na reálnou hodnotu
Aktiva a závazky, které nejsou přeceňované na reálnou hodnotu do výkazu zisku a ztráty, jsou
krátkodobá aktiva nebo závazky, dohadné položky, účty časového rozlišení a rezervy.
Následující tabulka uvádí reálnou hodnotu a analyzuje je dle úrovně ocenění.
Účetní
hodnota

tis. Kč

Naběhlá
hodnota

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Celkem

K 31. prosinci 2021
Aktiva
Pohledávky z bankami
Ostatní aktiva - dohadné účty aktivní

95 972
465

95 972

1 233

1 233

95 972
465

95 972
465

1 233

1 233

41

41

41

25

25

25

10

10

10

Pasiva
Ostatní pasiva - závazky k dodavatelům
Ostatní pasiva - závazky vůči
zaměstnancům
Ostatní pasiva - závazky vůči
zdrav.pojišťovnám a institucím socíálního
zabezpečení
Ostatní pasiva - závazky vůči státu
Ostatní pasiva - dohadné účty pasivní
Ostatní pasiva - zúčtování s příkazci

118
91 111

91 111

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným přesunům mezi úrovněmi 1,2 a 3.
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118

118

91 111

91 111
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Fond se vystavuje vlivu tržního a úvěrového rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie
v souladu se svým statutem. Primárním rizikem Fondu je úvěrové riziko za peněžními institucemi,
které se dá hodnotit jako nízké.
Výkonný management Fondu a Investiční společnost sledují a vyhodnocují rizika spojená s
investičními instrumenty v majetku Fondu, a to například na základě ukazatele tržního rizika Valueat-Risk, sledováním úrokové citlivosti a doby do splatnosti dluhových nástrojů. Prostřednictvím
oddělení risk managementu Investiční společnost pravidelně monitoruje dodržování limitů daných
ZISIF a souvisejícími vyhláškami a statutem Fondu. Mezi hlavní sledovaná rizika patří úvěrové
riziko, úrokové riziko a riziko likvidity.

(a)

Úvěrové riziko
Fond je aktuálně vystaven pouze kreditnímu riziku spjatému s pohleedávakami vůči peněžním
institucím.
Členění aktiv podle zeměpisných segmentů
Veškerá aktiva Fondu jsou k 31. 12. 2021 umístěna v tuzemsku.
Maximální úvěrová expozice finančních aktiv
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Rozvaha
31. PROSINCE 2021
Úvěry a pohledávky za
bankami
Poskytnuté úvěrové přísliby a
obdobná podrozvahová aktiva

Podrozvaha Expozice vůči
úvěrovému
riziku celkem

Poskytnuté
zajištění

Hlavní druh
zajištění

95 972

0

95 972

0

-

0

0

0

0

x

Očekávané úvěrové ztráty (ECL)
Pro vyčíslení rizika selhání protistrany a posouzení případného znehodnocení používá Fond buď
externích ratingů zavedených ratingových agentur (pokud jsou k dispozici), případně je stanoven
interní rating společnosti pro neobchodované dluhové CP/protistrany, resp. dlužníky bez ratingu,
přičemž zařazuje nástroje do 3 stupňů úvěrového znehodnocení.
K datu pořízení je aktivum (pokud není znehodnocené) zařazené do prvního stupně. Pokud od data
pořízení dojde k významnému zvýšení kreditního rizika, dochází k přesunu do druhého stupně, do
třetího stupně je pak zařazeno aktivum znehodnocené.
Vyčíslení ECL
IFRS 9 požaduje pro dluhové finanční nástroje oceněné AC nebo FVOCI tvorbu opravných položek
(dále též znehodnocení, nebo impairment) na základě výpočtu očekávaných úvěrových ztrát.
Výše impairmentu zohledňuje očekávané úvěrové ztráty z finančního aktiva (nezkreslenou a
pravděpodobnostně váženou částku) se zohledněním časové hodnoty peněz a veškeré přiměřené a
doložitelné informace dostupné k datu vykázání včetně zohlednění dostupných prospektivních
informací.
Při pořízení a pokud nedojde od pořízení do data vykázání k významnému zvýšení kreditního rizika,
Fond používá pro tyto finanční nástroje 12-ti měsíční ECL pro vyčíslení impairmentu. V případě
znehodnocených aktiv, případně při významném zvýšení kreditního rizika bude Fond počítat k datu
účetní závěrky, resp. k datu ocenění očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání.
Fond začleňuje informace o vyhlídkách do budoucna jednak při posuzování, zda se úvěrové riziko
finančního nástroje od prvotního zaúčtování významně zvýšilo, tak při stanovení očekávaných
úvěrových ztrát.
Klíčovými vstupy pro výpočet očekávaných úvěrových ztrát (ECL) je časová struktura následujících
proměnných/parametrů:
 pravděpodobnost selhání (Probability of default / PD);
 ztráta v selhání (Loss given by default / LGD);
 expozice v okamžiku selhání (Exposure at default / EAD).
V případě cenných papírů je pro PD a LGD použito statistických modelů na základě ratingu
protistrany (historická data společnosti Moody’s – Annual Default study), v případě zvýšení
kreditního rizika může být výše očekávané celoživotní ztráty stanovena i individuálně posouzením
očekávaných peněžních toků.
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U některých transakcí - typicky Termínované vklady, Maržové účty a Reverzní repo obchody,
které jsou téměř výlučně prováděny u tuzemských bank (s investičním ratingem), se splatností
zpravidla do 1 roku, považuje Fond riziko protistrany obvykle za minimální (v případě Reverzního
repa je navíc expozice plně zajištěna CP). Při signifikantním zhoršení ratingu protistrany Společnost
situaci posuzuje individuálně a případný impairment by vyčíslila dle výše uvedených pravidel.
Pro pohledávky z obchodního styku – typicky pohledávky provozní, pohledávky vůči nájemníkům,
uplatňuje Fond zjednodušený přístup pro výpočet očekávaných ztrát (viz IFRS 9, odst. 5.5.15) a
uplatňuje tak pro výpočet ECL metodu celoživotních očekávaných ztrát pomocí matice opravných
položek. Posouzení a zaúčtování probíhá na roční bázi. Hodnoty PD nejsou stanoveny na základě
historických dat (pro danou historii analyzovaných dat neeviduje společnost zpravidla žádné
pohledávky po splatnosti, na kterých by byla zaznamenána ztráta), ale expertním odhadem. Protože
se jedná o krátkodobé pohledávky, časová hodnota peněz není ve výpočtu zohledněna.

(b)

Měnové riziko
Fond má téměř veškerá aktiva i závazky denominovány v české koruně. Výjimku tvoří bankovní
účty vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vedené v měně EUR. Zůstatek na
těchto účtech k 31.12.2021 činil 40 tis. EUR. Fond je tedy vystaven riziku pohybu měnového kurzu
CZK/EUR.

V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu podle jednotlivých měn.
31. prosince 2021
tis. Kč
Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

USD
0
0
0

EUR
982
0
982

CZK
94 990
465
95 455

Celkem
95 972
465
96 437

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva

0
0
0

9
0
9

92 518
3 910
96 428

92 527
3 910
96 437

Čistá devizová pozice

0

973

-973

0
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31. prosince 2020
tis. Kč
Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

USD
0
0
0

EUR
0
0
0

CZK
5 409
0
5 409

Celkem
5 409
0
5 409

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva

0
0
0

0
0
0

181
5 228
5 409

181
5 228
5 409

Čistá devizová pozice

0

0

0

0

(c)

Úrokové riziko
Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní bankovních
úrokových sazeb.
Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje finanční
aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání,
změny kuponové sazby nebo splatnosti.
31. prosince 2021

Do 3 měsíců

3 - 12
měsíců

1 – 5 let

Nad 5 let

Neúročeno

Celkem

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

95 972
0
95 972

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
465
465

95 972
465
96 437

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva

92 344
0
92 344

0
0
0

0
0
0

0
0
0

183
3 910
4 093

92 527
3 910
96 437

3 628

0

0

0

-3 628

0

tis. Kč

Gap
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31. prosince 2020
Do 3
měsíců

3 - 12
měsíců

1 – 5 let

Nad 5 let

Neúročeno

Celkem

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

5 409
0
5 409

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 409
0
5 409

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva
Gap

0
0
0
5 409

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

181
5 228
5 409
-5 409

181
5 228
5 409
0

tis. Kč

(d)

Riziko likvidity
Fond není vystaven riziku likvidity, neboť jediným zdrojem investic je základní kapitál. Peněžní
prostředky akcionářů jsou vykázány ve vlastním kapitálu. Následující tabulka člení aktiva a pasiva
Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému
dni.
31. prosince 2021

tis. Kč

Do 3
měsíců

3 - 12
měsíců

1 – 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

95 972
465
96 437

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

95 972
465
96 437

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva
Gap

92 527
0
92 527
3 910

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3 910
3 910
-3 910

92 527
3 910
96 437
0
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31. prosince 2020
Do 3
měsíců

3 - 12
měsíců

1 – 5 let

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem aktiva

5 409
0
5 409

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 409
0
5 409

Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem pasiva
Gap

181
0
181
5 228

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5 228
5 228
-5 228

181
5 228
5 409
0

tis. Kč

(e) Citlivostní analýza
Fond má celkovou zodpovědnost za vytvoření a dohled nad systémem řízení rizik. Fond pověřil
Risk Management stanovením a dohledem nad zásadami a metodami řízení rizik. Zásady metody
řízení rizik jsou pravidelně revidovány, aby odrážely změny tržních podmínek a aktivity Fondu.
Nízká míra citlivosti Fondu na negativní vlivy, které ovlivňují kapitálovou pozici Fondu spolu se
systémem řízení rizik, který Risk Management vyhodnotil jako dostatečný pro zdokumentování
odolnosti Fondu vůči změnám tržních a ekonomických podmínek, dovoluje Fondu neprovádět
v pravidelných intervalech citlivostní analýzu formou zátěžových testů.
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Následné události

Vývoj v prvních měsících roku 2022 byl, ve světle událostí v závěru února, klidný. Evropská i americká
ekonomika pokračovaly v růstu, nezaměstnanost v poklesu a silná domácí poptávka s rostoucími cenami
komodit dále tlačily na inflaci. Obě ekonomiky byly také zralé na vyšší úrokové sazby, což jak ECB, tak
FED svorně potvrzovaly. Pandemická situace sice zůstávala aktuální, ale ve většině ekonomiky relativně
stabilizovaná. Nejpodstatnější událostí v úvodu roku, a z historického pohledu pravděpodobně i jedna z
nejzásadnějších geopolitických událostí posledního století, byl ale bezesporu konflikt na území Ukrajiny.
Nynější situace bude díky svému rozsahu znamenat ještě výrazně větší bezprostřední pokles, který se
promítne minimálně do celého letošního roku. I přes to, že jak celá ekonomika i veřejné finance a bankovní
sektor jsou v lepší kondici, než v roce 2014, bude zásadní zahraniční finanční pomoc. V nejbližších týdnech
by mělo dojít k uvolnění nového záchranného financování ze strany IMF, vyloučit ovšem nelze ani odložení
výplaty kupónů státních dluhopisů či prodloužení jejich splatnosti.
Tržní ocenění ukrajinských dluhopisů (v USD) se pohybuje kolem 25-40 %, nicméně s lokálními dluhopisy
(v UAH) aktuálně nelze obchodovat vůbec. Vzhledem k podpoře západu a nadnárodních měnových institucí
lze reálně očekávat (pokud Ukrajina přetrvá jako nezávislý stát) normalizaci ocenění. Obnova ekonomiky a
návrat k normálu bude ale probíhat v delším období. Zásadní v současné době je probíhající bezprecedentní
materiální a finanční podpora a samozřejmě přetrvání samostatné Ukrajiny.
Co se týká událostí bližších Fondu jako takovému, v průběhu prvního pololetí 2022 plánuje Fond posílení
personálního aparátu a chtěl by rozšířit představenstvo na tři členy. V souvislosti s tímto krokem se chystá
podat na ČNB žádost o udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce člena představenstva. Po udělení
souhlasu dojde k provedení plánovaných změn, jejichž součástí bude také nahrazení Petra Šimíčka novým
kandidátem na výkon funkce.
V únoru 2022 došlo také k personální změně v dozorčí radě Fondu. S účinností ke dni 31.1.2022 byl původní
předseda dozorčí rady Roman Binter odvolán ze své funkce a s účinností ke dni 1.2.2022 byla do funkce
člena dozorčí rady jmenovaná Eva Hlavenová. V návaznosti na to dozorčí rada zvolila ze svého středu
předsedu, kterým se stala Tereza Šimanovská. Aktuální složení dozorčí rady tedy je Tereza Šimanovská
(předseda dozorčí rady), Adriana Jurková (člen dozorčí rady) a Eva Hlavenová (člen dozorčí rady).
Již od prvních dní roku 2022 Podfond aktivně využívá investiční periody a vyhledává aktiva vhodná
k investování prostředků získaných od investorů. Doposud zatím proběhly 4 investice v souladu s investiční
strategií podfondu.

Datum sestavení

30.června 2022

…………………………….
Jozef Martinák
Předseda představenstva

…………………………….
Petr Šimíček
Člen představenstva

