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I. ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU FONDU
O TI FONDU A O STAVU 
JEHO MAJETKU

a) Profil Fondu

b) Ekonomické výsledky
Ekonomické výsledky nesamosprávného Fondu , závazky 
z titulu vyrovnávání nákladovosti podfondu

c) Výnosy, náklady, zisk
Náklady Fondu ostatními provozními náklady ve vý�i 815 tis. CZK, správními 
náklady ve vý�i 62 tis. CZK a náklady na poplatky v celkové vý�i 4 tis. CZK. 

V roce 2018 náklady Fondu
jeho výnosy. 8 -778 ztráta po

a -785 tis. CZK.

d) Struktura aktiv a pasiv
Aktiva a ostatními aktivy. Pasiva 
Fondu základní kapitál, ztráta obí, rezervy a ostatní pasiva.

e) Investice a budoucí investice 
Nesamo Podfond. Samotný Fond 
neinvestuje do �ádných aktiv.

á instrumenty v souladu 
s
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II.
podle § 
231/2013

A. ÚDAJE O FONDU

Název fondu

STARTEEPO Invest (dále jen �Fond�) 
zapsaný v Praze dne 9. listopadu 2017, oddíl B, 
vlo�ka 22975.

065 87 194 

Sídlo

Ostrovní 126/30, Praha 1 - Nové

Podfond

NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest (dále jen �Podfond�).

Dal�í údaje

Fond je fondem kvalifikova
a P

P ndu 
je v souladu s právní osobností, který 

Vedoucí osoby Fondu

.

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 

a.s. (dále jen �S
.

O

279 11 497

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 -

S
6. 08. 201

12. 10. 2017. 

6. 08. 2017
ze dne 28. 02. 2018.
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C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MANA�EROVI PODFONDU

v rozhodném období, s pisu jeho 
zku�eností a znalostí

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen � mana�er�) 
7153.

O

264 42 671

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 - , 10 00

1. 12. 2017, a to .
k úmyslu po mana�era ke sprá
v Podfondu.
o poskytovat 

lu�bu dle § 4 odst. (2) písm. d) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy 
, je-

v rámci smluvního ujednání.

o kolektivním investováním 

D.

bí

V rozhodném období do�lo ke z , a to dne 21. 12. 2017 z

E.

onával

, se sídlem
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v
v Praze, oddíl BXXXVI, vlo�ka 46

F. ÚDAJE O ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, 
pokud je u této osoby ulo�eno více ne� 1 % hodnoty majetku fondu

G.

Majetek Fondu nebyl v
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H. IDENTIFIKACE MAJETKU

noty na konci rozhodného období

Majetek:
Reáln

k 31. 12. 2018: 

527

Ostatní aktiva 75

I. VÝVOJ HODNOTY AKCIE

       

J. ,

období

Fond nebyl v roce 2018

K. HODNOTA V�ECH

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.
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L.

a údaj

Úplata za obhospod majetku Podfondu
Podfondu

Podfondu a má . 
obhospoda li z majetku Podfondu je uvedena ch zprávách

Podfondu.

M.
A VEDOUCÍCH OSOB, 

které mohou být p ých
ou a pohyblivou slo�ku, údaje 

o
za latil

a
QI

ondu.

N.
VEDOUCÍCH OSOB, 

které mohou být p ých
zikový profil tohoto fondu

yblivá slo�ka.
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O.

Výkaz o tis. CZK
31. 12. 2018

Aktiva

Pohledávky za bankami 527

   z toho splatné na po�ádání 527

Ostatní aktiva 75

Aktiva celkem 602

Pasiva 

Základní kapitál 1 000

   z toho splacený základní kapitál 1 000

Ostatní pasiva 380

Rezervy 7

-785

Pasiva celkem 602

tis. CZK

Období od 

9. 11. 2017

do 31. 12. 2018

Náklady na poplatky a provize -4

Správní náklady -62

v tom: b) ostatní správní náklady -62

Výnosy z 103

Ostatní provozní náklady -815

Zisk nebo ztráta za
-778

-7

Zisk nebo ztráta z
                -785
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III.

A.
VY

B.

sa

C. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z INVESTICE DO FONDU

Podfondu. Na úrovni Fondu tudí� neprobíhá �ádná 
investice do 

Podfondu jsou uvedena v zprávy Podfondu.

D. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

oblasti výzkumu a vývoje.

E. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ 

F. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLAST
A

oblas
a

G. ST 

Fond nemá v
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IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

lná hromada, statu správní rada. Statutárním orgánem je 
Fond je

s
S

Fondu. Správní rada je kontrolním orgánem a z její 

A.

Ovládající osoby:

, kterým j
m je pan Franti�ek Bostl.

Obchodní jméno:
STARTEEPO Invest
základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Ostrovní 126/30, Nové

065 87 194

CZ06587194

Právní forma: Akciová s

a

Registrace v B 22975

Statutární orgán Fondu � statutární 
:

O: 279 11 497,
se sídlem Rybná 682/14, 110 05, Praha 1

Subjekty ovládané stejnými ovládajícími osobami:

1) Franti�ek Bostl, nar. 19. 09. 1991, bytem: 10

Vý�e uvedený dr�itel zakladatelských akcií STARTEEPO Invest
s

Název subjektu: 

STARTEEPO Invest, 

kapitálem, a.s. 

065 87 194

B 22975
soudu v Praze 

Den zápisu: 9. listopadu 2017



10STARTEEPO Invest, | Ostrovní 126/30 | 110 00 Praha 1 | 

Název subjektu: ERN-e.com, a.s. 061 03 243
B 22483
soudu v Praze 

Den zápisu: 16 2017

Název subjektu: starteepo s.r.o.  061 77 522
C 277543 vedená u 

Den zápisu: 9. na 2017

Název subjektu: 
STARTEEPO Wealth 
Management s.r.o.

076 39 228

C 304561 vedená u 
Den zápisu: 14. listopadu 2018

B. ÚLOHA FONDU

Fond § 154 Zákona 
o

u do aktiv definovaných ve statutu Fondu a jeho dodatcích a získávat na 

C. 

jí rozhodující vliv tak, �e Fondu
nále�ícím 

Fondu, zejména rozhodují v
jednání o specifických úkonech vyjmenovaných v odstavci 

D.    
zájmu ovládající 

V m období 

- dne 16. srpna 2017

- nabídku auditních slu�eb a jmenoval tak pro roky 
2018 -
-

- dne 4.

-
Rovného a j
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E.
mezi Fondem a osobou ovládající nebo mezi Fondem a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou

období nedo�lo k ami
ovládajícími.

F. POSOUZENÍ, zda vznikla Fondu újma, a posouzení jejího vyrovnání

existujícího vztahu se S

G. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD

ovládající osobou

propojení ovládajících osob.











 

 

STARTEEPO Invest, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s. 
 

Účetní závěrka 

za období 9. listopadu 2017 - 31. prosince 2018 
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ROZVAHA 

 K 31. PROSINCI 2018  

 

 

Aktiva 

tis. Kč  Poznámka  31. prosince 2018 

Pohledávky za bankami   3  527 

v tom: a) splatné na požádání    527 

Ostatní aktiva  4  75 

Aktiva celkem    602 

 

 

Pasiva 

tis. Kč  Poznámka 31. prosince 2018 

 Základní kapitál  5 1 000 

z toho: a) splacený základní kapitál    1 000 

Ostatní pasiva  6 380 

Rezervy  9 7 

Zisk nebo ztráta za účetní období   -785 

Pasiva celkem   602 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ZA OBDOBÍ 9. LISTOPADU 2017 - 31. PROSINCE 2018 

 

tis. Kč  Poznámka 
období od 9.11.2017 do 

31.12.2018 

Náklady na poplatky a provize  10 -4 

Správní náklady  8 -62 

v tom: b) ostatní správní náklady   -62 

Výnosy z poplatků a provizí  11 103 

Ostatní provozní náklady  7 -815 

Daň z příjmů  9 -7 

Ztráta za účetní období po zdanění   -785 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

 ZA OBDOBÍ 9. LISTOPADU 2017 - 31. PROSINCE 2018  

 

 

tis. Kč  Základní kapitál 

Nerozdělený 
zisk 

/neuhrazená 
ztráta 

Zisk/ztráta 
běžného 
období 

Celkem 

Počáteční stav  
k 9. listopadu 2017  

1 000 0 0 1 000 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

 0 0 -785 -785 

Zůstatek  
k 31. prosinci 2018  

1 000 0 -785 215 
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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) 
byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou ke dni 
30. listopadu 2017 a nabyl oprávnění k činnosti dne 9. listopadu 2017 na základě zápisu do 
obchodního rejstříku. 
 

Fond je nesamosprávným investičním fondem. 

 

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. Jediným 

podfondem Fondu k datu účetní závěrky je podfond NEW AGE FUND (dále jen „Podfond“). 
 

Podfond zahájil vydávání investičních akcií dne 14. března 2018 s přiděleným kódem ISIN 
CZ0008042959. Ke dni 31. prosince 2018 Podfond eviduje 9 523 014 ks vydaných investičních 
akcií Podfondu. 
 

Základní kapitál je tvořen 1 000 ks listinných akcií na jméno (Zakladatelské akcie) ve jmenovité 
hodnotě 1 tis. Kč. 

 

Hlavním cílem fondu je poskytnout investorům možnost investovat do strategií, jejichž výnos 
není založen na prostém kopírování výnosu určitého aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, peněžní 
trh, komodita či jiné aktivum, ale je výsledkem znalostí, zkušeností a aktivní péče portfolio 
manažerů. Fond investuje primárně do investičních nástrojů na globálním kapitálovém trhu a jeho 
cílem je vždy poskytnout investorům poměr výnos/riziko, který překonává parametry prostého 
pasivního investování. 
 

Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.  
 

Na základě Smlouvy o výkonu funkce ze dne 16. srpna 2017 Fond svěřil obhospodařování 
a administraci svého majetku společnosti QI investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 

110 05 Praha 1, IČO: 279 11 497 (dále jen „Společnost“). Společnost na základě dodatku č. 3 
Smlouvy o obhospodařování ze dne 1. prosince 2017 delegovala obhospodařování části majetku 
Fondu tvořenou finančními aktivy na společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 
Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO: 264 42 671 (dále jen „Investiční manažer“). 
 

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČO: 000 01 350 (dále jen „Depozitář“). 
 

Auditorem Fondu je KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 

186 00 Praha 8, IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“). 
 

Společnost je Statutárním ředitelem Fondu. 
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K 31. prosinci 2018 měla Správní rada Fondu následující členy: 
 

Jméno Funkce Vznik funkce 

FRANTIŠEK BOSTL Předseda 9. listopadu 2017 

DUŠAN JILČÍK Člen 8. listopadu 2018 
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2 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 je připravená v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 501 ze dne  
6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové 
vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční 
instituce.  

 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun 
(tis. Kč), není-li uvedeno jinak. 

 

Fond byl založen méně než 3 měsíce před koncem kalendářního roku 2017 a proto má 
prodloužené účetní období od 9.11.2017 do 31.12.2018. 

 

Reálné hodnoty kótovaných investic na aktivních trzích jsou založeny na aktuálních 
poptávkových cenách (finanční aktiva) nebo nabídkových cenách (finanční závazky). V případě, 
že neexistuje aktivní trh pro finanční nástroj, Společnost stanovuje reálnou hodnotu finančních 
nástrojů Fondu za použití oceňovacích metod, které zahrnují použití ocenění za běžných tržních 
podmínek, analýzy diskontovaných peněžních toků, opční cenové modely a ostatní oceňovací 
metody běžně používané účastníky trhu. Oceňovací metody odráží současné podmínky na trhu 
v den ocenění, které nemusí odpovídat podmínkám na trhu před nebo po dni ocenění. Ke dni 
sestavení účetní závěrky vedení Společnosti posoudilo použité metody, aby se ujistilo, že 
dostatečně odrážejí současné podmínky trhu včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 
 

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 zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem 
operace.  

 

Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad 
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže 
uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(b) Okamžik uskutečnění účetního případu (pokračování) 
 

Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna, 
zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho 
část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který 
zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje 
do nákladů nebo výnosů. 
 

Spotové nákupy a prodeje finančních aktiv jsou zachyceny v rozvaze ode dne sjednání obchodu.  
  

(c) Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů  

 

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou cenné papíry, 
které byly pořízeny s cílem realizovat zisk z krátkodobých cenových fluktuací. Fond investuje 

pouze do cenných papírů, které splňují tuto definici.  
 

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve 
oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady vynaložené na jejich 
pořízení. Následně jsou oceňovány reálnou hodnotou na základě tržních cen. Veškeré související 
nerealizované zisky a ztráty z přecenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů a realizované zisky a ztráty při prodeji jsou zahrnuty v „Zisku nebo 
ztrátě z finančních operací“. 
 

Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných 
papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Fond prokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná 
hodnota peněžních toků zohledňující úvěrová a likvidní rizika. 
 

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

(d) Výnosové a nákladové úroky 

 

Úrokové výnosy především zahrnují kupóny z držby dluhových cenných papírů a jejich časové 
rozlišení a úrokové výnosy z poskytnutých půjček. Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány 
na akruálním principu s využitím lineární metody.  

 

(e) Pohledávky 

 

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné 
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
(e) Pohledávky (pokračování) 
 

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. 

 

(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) Finanční deriváty  
 

Měnové forwardové obchody jsou nejprve zachyceny v podrozvaze ve smluvní hodnotě 
a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů 
diskontovaných peněžních toků. Reálné hodnoty derivátů jsou vykazovány v položce „Ostatní 
aktiva“, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce „Ostatní pasiva“, je-li jejich reálná 
hodnota pro Fond negativní. 
 

Změny reálné hodnoty finančních derivátů, u kterých není aplikováno zajišťovací účetnictví, jsou 
vykázány v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(i) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

V souladu s českými účetními předpisy Fond klasifikuje investice do dlouhodobého hmotného 
majetku jako dlouhodobý hmotný neprovozní majetek. Dlouhodobý hmotný neprovozní majetek 
je nejprve oceňován pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně je 
oceňován reálnou hodnotou. Zisky a ztráty vyplývající ze změny reálné hodnoty dlouhodobého 
hmotného neprovozního majetku se (po zohlednění daňových vlivů) vykazují přímo ve vlastním 

kapitálu do okamžiku, kdy dojde k prodeji nebo snížení hodnoty. Kumulované zisky nebo ztráty 
původně vykázané ve vlastním kapitálu se v těchto případech zaúčtují do výnosů nebo nákladů. 

Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

 

Druh majetku             Limit v Kč   Účetní odpisy, doba odpisování 
 

hmotný majetek neprovozní                přes 40 000   neodepisuje se 

 

 

(j) 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. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(k) Daň z přidané hodnoty 

 

Fond není plátcem DPH. Veškerá DPH na vstupu se stávají součástí vynaložených nákladů. 
 

(l)  Spřízněné strany 

 

Spřízněné strany Fondu jsou v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran definovány 
následovně: 
 

a) strana ovládá účetní jednotku; 
b) strana má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv nad touto účetní 

jednotkou; 

c) strana je členem klíčového managementu Společnosti; 
d) 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. 
 

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou 
uvedeny v bodě 9. 

 

 

(m) Prostředky investované do Fondu 

 

Finanční prostředky získané vydáním akcií jsou vykazovány ve vlastním kapitálu Fondu.  

 

 

 

 

 

 

 

  



STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
Příloha účetní závěrky 

Rok končící 31. prosince 2018 
 
 

30 

 

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(n) Následné události 
 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky 
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy 
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. 
 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
 

 

3 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 

 

tis. Kč  31. prosince 2018 

Běžné účty u bank  527 

Celkem  527 

 

 

4 OSTATNÍ AKTIVA 

 

tis. Kč  31. prosince 2018 

Ostatní aktiva  75 

Celkem  75 

 

 

5 VLASTNÍ KAPITÁL 

 

Základní kapitál 
 

  31. prosince 2018 

Základní kapitál Fondu (tis. Kč)  1 000 

Počet vydaných zakladatelských akcií (kusy)  1 000 

 

Rozdělení zisku/uhrazení ztráty 

 

Fond v roce 2018 vykázal záporný hospodářský výsledek 785 tis. Kč. Ztráta bude navržena 
k převedení na účet neuhrazené ztráty z předchozích období. 
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6 OSTATNÍ PASIVA 
 

tis. Kč 31. prosince 2018 

Dodavatelé 370 

Dohadné účty pasivní 10 

Ostatní pasiva celkem 380 

 

7 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY  
 

Ostatní provozní náklady 815 tis. Kč jsou reprezentovány náklady podfondu NAF. 
 

8 SPRÁVNÍ NÁKLADY 

 

tis. Kč  období od 9.11.2017  

do 31.12.2018 

Správní náklady  62 

Celkem  62 

 

9 DAŇ Z PŘÍJMŮ 

 

K 31.12.2018 Fond zkalkuloval rezervu na splatnou daň ve výši 7tis. Kč. 
  

10 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 

 

tis. Kč  období od 9.11.2017  

do 31.12.2018 

Bankovní poplatky  4 

Celkem  4 

 

 

11 VÝNOSY 

 

tis. Kč  období od 9.11.2017  

do 31.12.2018 

Odměna za obhospodařování  103 

Celkem  103 

 

 

12 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI  
 

Neproběhly žádné transakce se spřízněnými osobami. 
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13 FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 

 

Fond se vystavuje vlivu tržního a úvěrového rizika v důsledku své všeobecné investiční strategie 
v souladu se svým statutem. Prostřednictvím oddělení risk managementu Investiční manažer 
pravidelně monitoruje dodržování limitů daných Zákonem o investičních společnostech 
a investičních fondech a souvisejícími vyhláškami a statutem Fondu. Mezi hlavní sledovaná 
rizika patří úvěrové riziko, úrokové riziko a riziko likvidity. 
 

 

(a) Úvěrové riziko  
 

Fond může být vystaven riziku plynoucímu z kreditního rizika v případě pořízení cenných papírů 
do portfolia Fondu. V současné době Fond disponuje pouze pohledávkami za bankami 
a ostatními aktivy. 
 

Členění aktiv podle zeměpisných segmentů 

 
31. prosince 2018 

tis. Kč Tuzemsko Evropská unie Celkem 

Pohledávky za bankami  527 0 527 

Ostatní aktiva 75 0 75 

Celkem 602 0 602 

 

 

(b) Měnové riziko 

 

Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů měnových kurzů. Z důvodů 
investic do zahraničních cenných papírů mohou v důsledku takových pohybů kolísat výsledky 
Fondu.  

 

Fond má veškerá aktiva i závazky denominovány v české koruně.  
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13 FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

(c) Úrokové riziko 

 

Finanční pozice a peněžní toky Fondu jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních 
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn výrazně růst i klesat 
především v případě vzniku neočekávaných pohybů.  
 

Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje finanční 
aktiva a pasiva Fondu v účetních hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání, 
změny kuponové sazby nebo splatnosti. 
 

31. prosince 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis. Kč 
Do 3 

měsíců 

3 - 12 

měsíců 
1 - 5 let Nad 5 let Neúročeno Celkem 

Pohledávky za bankami  527 0 0 0 0 527 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 75 75 

Celkem aktiva 527 0 0 0 75 602 

       

Vlastní kapitál 0 0 0 0 215 215 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 380 380 

Rezervy 0 0 0 0 7 7 

Celkem pasiva 0 0 0 0 602 602 

Gap 527 0 0 0 -527 0 
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13 FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

 

(d) Riziko likvidity 

 

Fond není vystaven přílišnému riziku likvidity, neboť jediným zdrojem investic je Základní 
kapitál. Peněžní prostředky akcionářů jsou vykázány ve vlastním kapitálu. V následující tabulce, 
která člení aktiva a pasiva Fondu podle příslušných pásem splatnosti na základě zůstatkové doby 
splatnosti k rozvahovému dni.  

 

 31. prosince 2018 

 

tis. Kč 
Do 3 

měsíců 

3 - 12 

měsíců 
1 - 5 let Nad 5 let 

Bez 

specifikace 
Celkem 

Pohledávky za bankami  527 0 0 0 0 527 

Ostatní aktiva 75 0 0 0 0 75 

Celkem aktiva 602 0 0 0 0 602 

       

Vlastní kapitál 0 0 0 0 215 215 

Ostatní pasiva 380 0 0 0 0 380 

Rezervy 0 7 0 0 0 7 

Celkem pasiva 380 7 0 0 215 602 

Gap 222 -7 0 0 -215 0 

 

  

 




