za sledované období

od 1. 1. 2019do 30. 6. 019

MKP, podfond Mixed Assets

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta
Jako oprávněnáosoba Emitenta,
tímto prohlašuji,

L?nTaloženíodbornépéčeřádnéhohospodářea nejlepšíhovědomípodávávyhot^
(dle§119zákonaC.256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu)věrnýa poctivýobraz0'fhanČní's'iřuacÍ;

podnikatelskéčinnostia výsledcích hospodaření Emitenta za uplynulé pololetí a'ovyhlídkách budoucího
vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Emitenta.
V Praze dne 27. září 2019

MKPSICAV,a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
statutární ředitel
Mgr. Pavel Bareš
pověřený zmocněnec
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Údajeo Emitentovi
l.

PROFILEMITENTA

Emitent:

Investiční fond kvalifikovaných investorů

Obchodní firma:

MKP SICAV, a. s.

Sídlo:

Jugoslávská620/29,Vinohrady,12000 Praha 2

IČO:
DIČ:

061 60 689

CZ06160689

Internetová adresa:

https://www. amista. cz/povinne-informace/mkpscv

Telefonní číslo:

+420 226 233 110

Vznik zápisem do:

obchodního rejstříku dne 2. 6. 2017,vedenéhou Městskéhosoudu
v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 22578

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Činnostinvestičního fondu kvalifíkovaných investorůvesmyslu ustanovení
§ 95odst. l písm. a)zákonač.240/2013Sb.,o investičních společnostech
a investičních fondech.

Zapisovanýzákladní kapitál:

10, - Kč

Depozitář Fondu:

Českáspořitelna, a.s., IČO:452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4

Obhospodařovatel Fondu:

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437 558,
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

(dáletaké"AMISTAIS")
(dáletaké"Fond"nebo"Emitent")
Obchodní firma:

MKP, podfond Mixed Assets

Sídlo:

Jugoslávská620/29, Vinohrady, 12000 Praha 2

NID:

751 60 366

DIČ:

CZ684232582

Internetová adresa:

https://www.amista.cz/povinne-informace/mkpscv

Telefonní číslo:

+420 226 233 110

Předmět podnikání:

Činnostinvestičního podfondu kvalifikovaných investorů

Depozitář Podfondu:

Českáspořitelna, a.s., IČO:45244 782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4

Obhospodařovatel Podfondu:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:274 37 558,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha8, 186 00
(dále také "AMISTAIS")

(dále také "Podfond")

Tato pololetní zpráva se vztahuje k účetní jednotce - MKP, podfond Mixed Assets

2.

CENNÉPAPÍRY

Zakladatelské akcie
Hodnota zakladatelské akcie:

k datu sestavení pololetní zprávy není stanovována

Druh:

kmenové

Forma:

na jméno

Podoba:

listinná

Početkusůemitovaných:

k datu 30. 6. 2019 10 ks

K datu sestavení pololetní zprávy10 ks
Podfond

Název Podfondu:

MKP, podfond Mixed Assets

Závazkyvyplývající z emiseinvestičních akciínížeuvedenétřídy A jsouvyčleněnydopodfonduMKP,podfond
MixedAssets.

Investiční akcietřídy A
Hodnota investiční akcie:

k datu 30. 6. 2019 je 913, 0972 Kč

Druh:

kusové

Forma:

na jméno

Podoba:

zaknihovaná

Počet kusů:

1136443
CZ0008042793
MIXEDAMKPSICAV

ISIN:
Název emise:

Přijetí k obchodování:

od data 5. 9. 2018 byly přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu (tj. Burzacenných papírů Praha,a.s.)

3.

VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU EMITENTA

Účetníjednotka Podfond není obchodní společností, a proto není dleZákonao účetnictví považována ;za

konsolidující účetníjednotku.
4.

ČINNOSTIEMITENTA

Fondpředstavuje jednuz forem nepřímého investování kapitálu,kdyprostřednictvím Podfonduinvestoři
vkládalsvévolné peněžní prostředky doprofesionálně spravovaného Fonduzaúčelem dosažení zisku~na
základě principu diverzifikace rizika. Přitomsami jednotliví investoři o konkrétních investicích" Fo~ndu

nerozhodují.
Fondi Podfond
nejsouoprávněnik jinénežinvestiční činnostia v rámciinvestiční politikyse
ázaly investovat
do aktiv způsobilých přinášet buď
dlouhodobývýnos, nebo zisk prodeje
zav
pouze

z

Fondjeprostřednictvím strategií ukončenísvýchpodílů (tzv.exitstrategií) řízen tak,abytentoziskinvestorů

byl maximalizován právěv investičním horizontu uvedeném ve statutu Fondu.

Podfond v souladu se svou investiční strategií plánuje udržovat stabilní politiku držení výnosných aktiv,
především ^energetické oblasti. V případě přebytku likvidity investuje do krátkodobých" peněžních
instrumentů. Hlavním strategickým cílem Podfondu je vyhledávat investiční příležitosti k zajištění

dlouhodobého růstuvíastního kapitálu, zvyšování rentability vložených prostředků a kvalitního porťfo7ia

vlastněných nemovitostí.

V obdobímezi30.6.2019a dnemsestavenítétopololetní zprávynenastalyžádnévýznamnéudálosti,které
by^mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou situaci Emitenta, a kterébysivyžádaly~úp'rav'u"ťeto
pololetní zprávy.

VýznamnáčástaktivPodfondu(90%)jetvořenaportfoliemúčastív kapitálovýchobchodníchspolečnostech,
pohledáveknavýplatupeněžníchprostředkůz účtua úvěrůa zápůjčekposkytnutýchFondem.'

5.

HOSPODAŘENÍEMITENTA

NazákladězákonaC.240/2013 Sb..o investičních společnostech a investičních fondech, a v souladu se
stanovami a statutem investičního Fondu,je Emitent oprávněnvytvářet podfondy. Oddělujetak účetně

a majetkově částjmění, tedy majetek, závazky, náklady a výnosy spojené s investiční činností Emitenta^

O^majetkových poměrech,jakoži o dalších skutečnostech, sevedeúčetnictví tak,abyumožnilosestavení
účetní závěrkyzakaždýjednotlivý Podfond. DoPodfondůFondzahrnuje majetek a dluhyzesvéinvestiční

činnosti.S ohledemnaúčelexistenceinvestičního Fondu,kterýmjevlastníinvestičníčinnost,a s ohledemna

skutečnost, že Fond vytváří Podfondy, do kterých zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční ČmnostL

a-skutecnost'žedluhyvztahujícl sepouzek jednéčástilzeplnitpouzez maJetkuv tétočásti,Fondu-vznikají

jen nákladyspojené přímo činepřímo s investiční činností, kterése hradí"z jeho Podfondů.V souladu"se

statutemFondu^oupoplatk.y a nákladvFonduPřiřazeny konkrétnímu Podfondu,a tov souvislostis jehož

činnostívznikly.Není-litomožné,budoupřiřazenyjednotlivýmpodfondůmv poměrnévýšidlehodnoťyaktiv

jednotlivých Podfondů.

Hospodařer"_podfondu Mixed Assets za období od 1-1-2019 do 30. 6. 2019 skončilo ziskem ve výši

l 039tis.Kč.Tojepokleso 30888tis.Kčoprotisrovnatelnémuobdobíod1. 1. 2018do30.6.2018.Podstatou

tétozměnyjezměnav oceněnímajetkuPodfondu.Strukturavýnosů,nákladů,majetkua závazkůjepodrobně

uvedenav rámcizávěrečnéčástitétopololetní zprávyEmitenta. Prosledovanéobdobí bylyrozhodující

zejménanásledující skutečnosti:
Výnosy

Výnosy Podfondu zahrnují především úrokové výnosy v hodnotě 15055 tis. Kč, které během sledovaného

období mírně poklesly o 33 tis. Kč (0, 22 %) oproti předchozímu srovnatelnému období od l. l. 2018 do
30. 6. 2018.
Náklady

NákladyPodfondusouvisející s investiční činností bylyvesledovaném období tvořeny převážněpřeceněním
ínvesticvevysró 349tis.Kč,dálepakostatnímifinančníminákladyv hodnotěl 977tis.Kča správními náklady
v hodnotě2229 tis. Kč. Největší částnákladůovlivňujících výsledek hospodaření připadá na přecenění
investic,kdydošloběhemsledovanéhoobdobík podstatnémuzvýšenítěchtonákladůo 25644tis.Kč.Oproti
předchozímu srovnatelnému období od l. l. 2018 do 30. 6. 2018 sejedná o propad, ke kterému došlu

z důvodupřecenění majetkových účastí novým měnovým kurzem vyhlašovaným ČNBk 30. 6.2019.
Majetek

V souladusestanovami a statutem Podfondstandardněoceňujesvůjmajeteka závazkyreálnýmihodnotami
jednou ročně,k datuúčetní závěrky.K 30.6.2019byloprovedeno mimořádné ocenění majetku a závazkůza
účelem stanovení hodnoty investiční akcie.

Aktiva

připadající Podfondusekekonciprvního pololetí 2019zvýšilao 1711tis.Kč(tj.o 0,16%)nal 046578tis.Kč.
Celkový růstje ovlivněn několika faktory, a to především růstem hodnoty krátkodobých aktiv, konkrétně

peněza Peněžníchekvivalentůo 19539tis.Kč(tj.o 19,51%).Zároveňu všechostatních složekkrátkodobých

aktivdošlokesnížení jejich hodnoty. U celkovéhodnotydlouhodobých aktivdošlotéžk mírnému poklesu

o 9 826 tis. Kč (tj. o 1, 16 %) na 837 378 tis. Kč.

Nakonciprvního pololetí2019tvoří 80,01% veškerýchaktivpřipadající Podfondudlouhodobáaktiva,jejichž
podíl setaknacelkovýchinvestičních aktivechoprotipočátkurokumírně snížil. Krátkodobáaktivasepak

oproti srovnávacímu období zvýšila zvýše zmíněného důvodu nárůstu peněžních prostředků a jejich

ekvivalentů.

Největšípodílnainvestičníchaktivechtaktvoří hlavnědlouhodobáaktivaskládající sez investicdodceřiných,

přidružených a společných obchodních závodů,a dálepakz dlouhodobých investičních úvěrů.

Investice dodceřiných a přidružených podniků,společných podniků
tis. Kč

Hodnota

podílu
30. 6. 2019

Vlastnickýpodíl

(v%)

Hodnota

Vlastnický podlí

podílu

30. 6. 2019

(v%)

31. 12. 2018

31. 12. 2018

10

175 674

10

Pow-en, a.s.

173 762

Tr Solar, a.s.

156 982

20

158 709

20

Pemaka, a.s.

56674

100

57298

100

ENE-TEP, a. s.

95073

30

96119

30

6386

50

6457

50

Pour les gens, a. s.
Celkem

/

488 877

494 257

Dlouhodobé investiční úvěry

v tis. Kč

Nečerpaný

30. 6. 2019 31. 12. 2018

Zajištění

Splatnost

úvěrový

Úrok2019

rámec

DG-energy, a. s.
En-lnvest, a. s.

SeniorCare Horný
Bar, a. s.

Celkem

76081

82835

zajištěná 31. 12. 2031

263101

265996

zajištěná 31. 12. 2031

9160

4116

348 342

352 947

nezajištěná

31. 12. 2029

5852

6%*)

8%**)
79897

3%

*JÚvěrjezajištěnzástavním právemk nemovitostem, k movitýmvěcema dohodouo ručeníspolečností Troubillon Invest

SICAVa. s.

*) Úvěrje zajištěnzástavním právemk nemovitostem, k movitýmvěcema dohodouo ručení společností Troubillon

Invest SIWVa. s.

Ve sledovaném období nedošlo k nákupu nebo prodeji podílu ve společnostech, jenom k přecenění

stávajících majetkových účastí. U dlouhodobých investičních úvěrůdošlok splacení částijistiny u všech

jednotlivýchvěřitelůa celkovávýšetěchtoposkytnutých úvěrůtakkleslao 4 605tis.Kčna348342tis.Kč.

Financování majetku
Vlastní kapitál

Podfondu sesestáváz fondového kapitáluvevýši908044tis. Kč,nerozdělenéztrátyzapředchozí období ve

výši60236tis. Kča z výsledku hospodaření sledovaného období vevýši1039tis.Kč.Celkovávýševlastního
kapitáluseoprotizačátkusledovanéhoobdobí významněsnížila a too 187797tis.Kč.Hlavní důvodprototo
snížení byl příjem žádosti o odkup 205 000ks investičních akcií Podfondem v celkové částce 188836tis. Kč.

Nazákladěpodanéžádostio odkupakcií bylzaúčtovánzávazekvůčiakcionářům vestejnévýši.Prostanovení
této hodnoty odkupu investičních akcií bylo provedeno mimořádné ocenění k 30.6.2019. Čistáaktiva
připadající k investičním akciím Fondu byla před zohledněním žádosti na odkup těchto investičních akcií
oceněnana l 037683tis. Kč.To představovalo hodnotu najednu investiční akciivevýši913, 0972 Kč.Kromě

zmíněného zohlednění žádostio odkup investičních akcií neproběhlyžádnédalší emise,odkupy, anivýplata

dividend.Nazměněhodnotyvlastního kapitáluPodfonduklasifikovanéúčetnějakočistáaktivapřipadající

držitelůminvestičních akcií, sepodílí takézmíněnývýsledekhospodaření zasledovanéúčetníobdobí v částce
l 039 tis. Kč.
Cizí zdroje

Mimo aktiv, připadajících držitelům investičních akcií, Podfond evidoval cizí zdroje vevýši 197 731tis. Kč,

kteréjsoutvořeny dlouhodobýmia krátkodobýmizávazky.Kategoriedlouhodobýchzávazkůseoprotizačátku
období snížila o 39tis. Kčz důvodusplacení těchtozávazkůnanulu. Podfondtaknadáleneregistruje žádné

dlouhodobé závazky.

Krátkodobé závazkyv celkové výši 197731 tis. Kčtvoří tyto složky: obchodní a jiné závazky, splatná daň
z příjmu a především závazkyvůčiakcionářům. Celkovávýšekrátkodobýchzávazkůseoprotikonciminulého
účetního období podstatně zvýšila a to o 189547 tis. Kč.A to hlavně z důvodu výšezmíněného zaúčtování

závazkuvůčiakcionářům při současném účetním snížení kapitálových fondů.U obchodních a jinýchzávazků
došlo kezvýšení hodnoty těchto závazkůzaprvní pololetí o 52tis. Kča došlo téžkezvýšení závazkuz titulu
splatné daně z příjmu.

6.

PŘEDPOKLÁDANÝBUDOUCÍ VÝVOJEMITENTA

Podfond Mixed Assets plánuje udržovat stabilní politiku držení výnosných aktiv, především v energetické

oblasti kterápřidnešnímakroekonomickésituacipřinášístabilnívýnosypřirelativněnízkémriziku.V případě
přebytku likvidity pakdojde k jednorázovým finančním investicím dokrátkodobých peněžních instrumentů.

Řízenírizika nejvýznamnějšípodstupovanárizikaEmitentemspojenás jehoinvestičníčinnostíjsouuvedena
níže. Ostatní rizika související s dalšími činnostmi Emitenta jsou pak uvedena v rizikovém profilu ve statutu
Fondu.

Rizikotržní

V souvislostis možností Emitenta investovatdo kapitálovýchobchodních společností a případně dalších
aktiv,jeEmitentvystaventržnímu riziku,tedyrizikupoklesuhodnotymajetkuv jehodrženíz důvoduzměn

ekonomických podmínek, úrokových měr či jiných ekonomických veličin či z důvodu změny vnímání
příslušného aktiva trhem.

Základním nástrojem řízení tržního rizikaje diverzifikace majetku prostřednictvím investičních limitů, kdy
JsouomezoványpoziceEmitenta projednotlivétypy aktiv a jednotlivépozice.

Navzdory uplatňování výše uvedených principů diverzifikaceje Emitent subjektem zaměřeným zejména
na investice do kapitálových obchodních společností. Vývoj hodnoty akcie Emitenta bude v budoucím

období takzávisetprimárněnavývoji cenjednotlivých investic v jeho majetku.
Riziko nedostatečnélikvidity

Vzhledem k tomu, žeportfolio Emitentaje sestaveno převážně z investic do burzovně neobchodovaných
kapitálových společností, je vystaven zvýšenému riziku nedostatečné likvidity, tedy riziku, že určité

aktivum nebude zpeněženo řádně a včaszapřiměřenou cenu, a Emitent tak nebude schopen dostátsvým
splatným závazkům.

Základními nástroji pro řízení rizika nedostatečné likvidity je pravidelné udržování minimální likvidní
rezervy pro případ krytí neočekávaných výdajů a pravidelné sledování peněžních toků.

Při řízení těchto peněžních toků Emitent zohledňuje nižší likviditu aktiv ve svém majetku a hlídá si
splatnost jednotlivých závazků tak, aby nebyl vystaven případným nuceným výprodejům svých aktiv.
Emitent také zohledňuje své závazky z titulu přijatých úvěrů a zápůjček, které může využívat na
financování svých investičních aktivit.

Historie zpětnýchodkupův minutých obdobích nedávástatisticky významná data o budoucích zpětných
odkupech, přesto není očekáváno,že byse Emitent dostal v budoucím období dosituace, kdy by neměl
dostatek likvidních prostředků na pokrytí splatných závazků.V případě, že by se tak stalo, má Emitent
vypracované postupy pro řízení krize likvidity, které by začal neprodleně aplikovat.
Riziko z vypořádání

Při investiční činnosti Emitenta dochází k vypořádání obchodů s kapitálovými obchodními společnostmi
a dalšími aktivy, přičemž při takovéto transakci hrozí riziko, že bude transakce zmařena v důsledku

neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném
termínu.

Riziko je řízeno nastavenými postupy pro výběr protistran a obezřetné vypořádání při každé transakci.

S ohledem nato dosud k výskytu rizikavypořádání nedošloa anido budoucna Emitent neočekává,že by
mohlo dojít ke ztrátě Emitenta v důsledku selháni protistrany při dokončení a vypořádání transakce.
Riziko úvěrové

Emitentmáv rámcisvéinvestiční činnostimožnostposkytovat úvěrya zápůjčkya jetakpřípadně vystaven
riziku nesplacení svých pohledávek.

10

Úvěrovérizikoje řízeno jednakdiverzifikací, kdymáEmitentnastavenyinvestiční limityproposkytování
úvěrůjednotlivým dlužníkům, a zároveň důsledným prověřováním bonity dlužníka, kterému je úvěr
poskytován. Emitent zároveňvyužívá dlepovahysituace zajišťovací nástrojes cílem snížit podstupované

riziko.

S ohledem naaplikování výše popsaných postupů nedošlo ve sledovaném období k výskytu tohoto rizika
a anido budoucna nejsou očekáványvýznamné ztrátyspojené s úvěrovým rizikem.
Rizikospojenés využíváním pákovéhoefektu

S ohledem namožnost Emitenta využívat pákovýefekt, zejménav důsledku přijímání úvěrůa zápůjček,
můžedocházetkezvyšování podstupovaného rizika.S pákovýmefektemje Emitentschopendosáhnout
vyšších ziskůze svých investic, ale zároveň může být vystaven i vyšším ztrátám v případě neúspěšné
investice nežv případě, kdy by pákový efekt nevyužíval. Emitent riziko spojené s využíváním pákového
efektukontinuálněvyhodnocujea mánastavenylimitypromaximální pákovýefekt.

Vesledovaném období nedošlo k výskytu tohoto rizikaa aniv budoucím období nejsouočekáványztráty
v důsledku rizika spojeného s využíváním pákového efektu.
Ostatní rizika

PřisvéběžnéčinnostimůžebýtEmitentdálevystavenměnovémuriziku,politickému(právnímu) riziku,tj.
riziku změndaňových sazeba legislativy, riziku outsourcingu, riziku vyšší moci a dalším ostatním rizikům.

Přestože má Emitent aplikovány postupy pro řízení těchto rizik, které by mělyzabránitvzniku ztrát, nelze

všechnarizikazcelaeliminovata Emitentupozorňujeakcionáře,žeminulévýsledkynejsouzárukouvýsledků
budoucích.

7.

VYMEZENÍA TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI

Fondposoudilotázkuspřízněnosti osobdlemezinárodního účetníhostandarduIAS24.AčkolivAMISTAISj-e

jedinýmčlenemstatutárního orgánuFondu,jepři posuzování možnéhovztahuspřízněnosti nutnév souladu

s bodem 10tohoto standardu upírat pozornost k podstatěvztahuAMISTAISs Fondem, a nikolijen k právní
formě.Fondjeobchodní společností, kterájevesmysluustanovení § 9 odstavce l zákonač.240/2013Sb"
o investičních společnostech a investičních fondech investičním fondem s právní osobností, který má v
souladu s ustanovením § 152odst. l žák.č.89/2012 Sb.,občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů,
individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat Fond, AMISTA investiční

společnost a.s.PodstatavztahuFondua investiční společnostimátedyzejménaregulatorní charakter,tj.
není faktickým vztahem spřízněnosti. Navztah Fondua AMISTAinvestiční společnosti, a.s. setedy uplatní

ustanovení bodu 11 písm. a) mezinárodního účetního standardu IAS24.
Spřízněné strany Fondu
Kapitálově spřízněné subjekty:
TR-Solar, a.s.
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IC:46043616

Sídlo: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 83104, Slovenská republika
Ene-tep, a.s.

IČ:36797421

Sídlo: Turbínová 3, Bratislava 83104, Slovenská republika
Pemaka, a.s.
IC:45983399

Sídlo: Drobného 27, Bratislava 841 Ol, Slovenská republika
Pour les gens, a.s.

IČ:51201054

Sídlo: Klenová9, Bratislava - městskáčást'NovéMěsto831Ol,Slovenská republika
Pow-en, a.s.

IČ:43860125

Sídlo: Prievozská4B, Bratislava 82109,Slovenskárepublika
Jinak spřízněné osoby:

Ing. DUŠAN KLIMEŠ,dat. nar. 31. 10. 1980
Pod lipami 2559/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
Mgr. Ing. MAREKJOCH,dat. nar. 10. 11. 1981

Liliová648, 253 03 Chýně

Emitent neeviduje ve sledovaném období žádnétransakce sespřízněnými stranami nebo osobami.

8.

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

S účinností od 3. 6. 2019došlo ke změněstatutu Podfondu spočívající ve změněfrekvence stanovování
aktuální hodnoty investiční akcie na roční periodu a zároveňv jeho celkové aktualizaci.
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Číselné údaje
1. 1

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍZÁVĚRKA

so"cástítétopololetnízPrávyjezkrácenáindividuál"'mezit, mníúčetnízávěrka,kterápodáváinformaceo hospodaření
Emitenta.Mezitímní pololetní účetnízávěrkanepodléháauditu,aninijaknebylanezávislýmauditorempřezkoumYna."

Informace o IAS

EmitentMKPSICAV'. a's"používá pro"čtování a sestavení účetní závěrkyMezinárodní standardyúčetního výkaznictví

od 1. 1.2019. Mezitímní pololetní účetní závěrkatedybylavyhotovena v plném rozsahuv souladu s'IAS34Mezitímní

účetní výkaznictví a v jehonávaznostiv souladus Mezinárodními standardyúčetního výkaznictví (IFRS),Mezinárodními

účetními standardy (IAS)a jejich interpretacemi (SICa IFRIC)(společně pouze IFRS)vydanými Radou pro Mezinárodní

účetní standardy (IASB)a přijatými Evropskou unií (EU).
Mezitímní účetní závěrku tvoří:
A

Zkrácenývýkaz o finanční situaci,

A

Zkrácenývýkazo úplnémvýsledku hospodaření,

A

Zkrácenývýkaz změnvlastního kapitálu,
/i Zkrácenývýkaz o peněžních tocích,
A
Vybranévysvětlující poznámky.

Srovnávacím obdobím je v případě:

A Výkazuo finančnísituacikonecminuléhoúčetníhoobdobí, tj. 31.12.2018,kterébyloauditovánojako
srovnatelné období, tvořící součást účetní závěrkyFondu k 31. 12. 2018, a sestaveno dle IFRS

vvkazu°úplném výsledk" hospodaření' VYkazuzměnvlastního kapitálu a Výkazu o peněžních tocích
6 měsíců počínaje lednem do června 2018.
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ZKRÁCENÝVÝKAZO FINANČNÍSITUACI
K 30. 6. 2019

tis. Kč

30. 6. 2019

31. 12. 2018

Celkem

Celkem

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Portfolio finanční investice

488 877

494 257

Dlouhodobéinvestiční úvěry

348 342

352 947

Odloženádaňovápohledávka

159

Dlouhodobá aktiva celkem

837 378

847204

Ostatnífinanční aktiva

76638

77499

Pohledávkyz úroků

12856

19997

Peníze a peněžní ekvivalenty

119 706

100 167

Krátkodobáaktiva celkem

209 200

197 663

Aktiva celkem

1046 578

1044867

- z toho z investiční činností

l 046 578

l 044 867

o

o

1046 578

1044 867

30. 6. 2019

31. 12. 2018

Celkem

Celkem

Kapitálové fondy investiční akcie

908044

l 096 880

Nerozdělené zisky

-60 236

-92 163

1039

31927

848847

1036 644

Krátkodobá aktiva

- z toho z neinvestiční činnosti
Aktiva celkem

tis. Kč

PASIVA

VLASTNÍ KAPITÁLA ZÁVAZKY
Vlastní kapitál

Výsledek hospodaření období
Vlastní kapitálcelkem

Dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek

39

Dlouhodobé závazky celkem

39
14

Krátkodobézávazky
Obchodní a jiné závazky

7396

7344

1499

840

Závazkyvůčiakcionářům

188 836

o

Krátkodobézávazkycelkem

197 731

8184

Závazky celkem

197 731

8223

1046 578

1044867

1046578

l 044 867

o

o

1046 578

1044 867

Ostatní závazky
Splatná daň z příjmů

Vlastní kapitála závazkycelkem
z toho z investiční činnosti
z toho z neinvestiční činnosti
Pasiva celkem
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ZKRÁCENÝVÝKAZO ÚPLNÉMVÝSLEDKUHOSPODAŘENÍ
ZAOBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO30. 6. 2019
Od l. l. 2019

od l. l. 2018

do 30. 6. 2019

do 30. 6. 2018

o

o

-9349

16295

Úrokovévýnosy

15055

15088

Ostatnífinanční výnosy a náklady

-1977

2815

Finanční výsledekhospodaření

3729

34198

Správní náklady

-2229

-1261

Provozní výsledekhospodaření

-2229

-1261

1500

32937

-461

-1010

1039

31927

tis. Kč

Výnosy z majetkových účastí
Přecenění investic

Zisk (ztráta) před zdaněním
Daň ze zisku

Zisk (ztráta) za období

Ostatní úplný výsledek

Kurzovérozdíly z převodu zahraničníchjednotek
Přecenění realizovatelných finančních aktiv

Přecenění derivátů v rámci zajištění peněžních toků
Přecenění majetku

Daňzeziskutýkající sesložekostatního úplného
výsledku

Ostatní úplnývýsledekzaobdobí pozdanění
Celkový úplný výsledek za období

1039

16

31927

ZKRÁCENÝVÝKAZO ZMĚNÁCHVLASTNÍHOKAPITÁLU
ZAOBDOBÍOD1. 1. 2019DO30. 6. 2019
tis. Kč

Investiční akcie Ostatní kapitálovéfondy Nerozdělenýzisk/ztráta Vlastní kapitálcelkem

Stav k 1. 1. 2018

1096880

-92163

1004717

Příděl do fondu - emise akcií
Výsledek

o

hospodaření

k 30. 6. 2018

31927

31927

Stav k 30. 6. 2018

1096 880

-60236

l 036 644

Stav k 1. 1. 2019

1096880

-60 236

1036 644

Příděl do fondu - emise akcií

o

Přiznané dividendy

Žádostodkup akcií-dohad
Výsledek

o

-188 836

-188836

hospodaření

k 30. 6. 2019
Zůstatek k 30. 6. 2019

908 044

1039

1039

-59 197

848 847

ZKRÁCENÝVÝKAZO PENĚŽNÍCHTOCÍCH
ZAOBDOBÍOD1. 1. 2019DO30. 6. 2019

tis. Kč

od 1. 1.

od 1. 1.

do 30. 6. 2019

o 30. 6. 2018

1500

32937

-15 054

-15 088

9349

-16 295

-4205

1554

52

271

-4153

1825

o

o

-4153

1825

Peněžnítok z provozních činností
Zisk za období
U pravý o:

Úrokovévýnosy
Změnyz přecenění

Změnastavu obchodních a jinýchzávazků

Zaplacené daně ze zisku

Čistépeníze z provozních činností

Peněžnítok z investičních činností
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Změnastavu poskytnutých úvěrůa půjček

1618

128 380

22074

6450

23692

134 830

19539

136 655

Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období

100 167

6375

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

119 706

143 030

Přijaté úroky

Čistépeníze použitév investičních činnostech

Peněžnítokz financování(neprovozní cashflow)
Opravy minulých let

Čistépeníze použitévefinancování

Čistézvýšení peněza peněžních ekvivalentů
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Vysvětlující poznámky k výkazům
l. KOMENTÁŘEK ÚČETNÍMVÝKAZŮM
Pro účely účetní závěrky mají níže uvedené pojmy následující význam:

AMISTAIS

AMISTAinvestiční společnost,a.s.,IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3,Praha8, 18600

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetníhoobdobí

MKPSICAV,a.s.,IČO:75160366,sesídlem Jugoslávská620/29,Vinohrady,12000,Praha2,
Fond

obchodní společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 22578

Podfond

MKP, podfond Mixed Assets

Účetní období

Období od l. l. 2019 do 30. 6. 2019

l.

VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristikaa hlavní aktivity Podfondu

MKP, podfond MixedAssets (dálejen "Podfond") jev souladu s úst.§ 165odst. l ZISIFúčetněa majetkově oddělená

částjmění Fondu.

Podfondbylvytvořen dne12.6.2017rozhodnutím statutárního ředitele Fondu,kterýzároveňvypracovaljehostatut,
jenžbyl následněschválensprávní radou Fondu. PodfondbylzapsándoseznamuvedenéhoČNBkedni 15. 6. 2017.
Předmět podnikání Podfondu

Činnostinvestičního Podfondukvalifikovaných investorůvesmysluustanovení § 95odst.l písm. a)zákonao investičních
společnostech a investičních Podfondech
Sídlo Podfondu

Ulice:
Obec:
PSČ:

Jugoslávská620/29

Praha 2-Vinohrady
12000

Statutární orgányPodfondu

Podfond je bez právní subjektivity. Statutární orgán Podfondu je vykonáván statutárním orgánem Fondu, jímž je
právnickáosobaoprávněnaobhospodařovat tento investiční Podfond.SamotnýFondje investičním fondems právní
osobností, kterýmáindividuálnístatutárníorgánjímžje právnickáosobaoprávněnaobhospodařovat a administrovat
tento investiční fond. Touto osobou je společnost AMISTA investiční společnost, a.s.
Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.
IČO27437558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
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(od 12. 6. 2017)

Zastoupení právnické osoby:

Ing.Ondřej Horák
Ing. Petr Janoušek

Správní rada Podfondu

Člensprávní rady:

Katarína Brhelová

(od l. 4 .2018)

narozena:22. 9. 1964

Člensprávní rady:

Ivan Brhel

(od l. 4 . 2018)

narozen:4. 6. 1965

Změnyv obchodním rejstříku

^l.
fonln. enLTa^.
pod.obchodním
ob?SICAV, rejstříku'v
změnách
rejstříku
jsou
o

v

MKP

a. s.

obchodním rejstnku Je 2aPsán P°^e MKP
SICAV,
^v>

uvedeny

ve

výroční zprávě tohotó

^ubj7ktu1.

1"

a. s.

a'3' '

Údaje

Akcie Podfondu mohou býtpořizovány pouze kvalifikovanými investory.

S^r^^^Z^^stabllr"ho^hodnoco?níaktiv
nadúrovn^"-"dlouhodobýchúrokových
prostřednictvím dlouhodobých
umístěných
Podfondseřídísvým"stal ťuťem'.*
sazeb

investic

v

Podfondu.

Vlastník Fondu k 30. 6. 2019

Končený vlastník Fonduje Ivan Brhel.

Investiční akciePodfondujsou veřejně obchodované naBCPP,a.s, ISIN:CZ0008042793.
Základní předpoklady prozpracování mezitímní účetní závěrky

^Z^^ró^oMo^d Í. 1;^019'030:6-2019bY'a,se^nav souladus Mezinárodnímistandardy

SLS^, l-;^:^"ěnlpřiiatémEvropsk°""""naiikladínařtert^

^I?e'tapodfondu.
bYla.sestavenanaprin^unePřetržitéh°a "sověneomezenéhotrváníúčetníjednotkya byla
připravena v souladus následujícími důležitýmiúčetními metodami.
Přechod naMezinárodní standardyúčetního výkaznictví

^^^^etn;^;er<;e.
p^rw:up!atmlMezmárodnístandardyúčetníhovyka2nictvíCnternationalFinancial
; - IFRS)schválenými pro použití EU.
^^c?^na. MeSarodn!.standardyúčeíníhovýkaznictvípodfondsestavovaiúče"'"verkyv souladus českými

ú^tk;^/^d:vlTr!í^99LS LOi.^

^'aÍky/c, ^2002. sb^terou se. provádeií některáustanovení Zákona-'"české'úče^^a;d^o Sní
^;^^^L^^^y. a^.po^n^př^7^0^í^e^k^^Z^^^;^
rozhoďpou^e Pr°"ctovóníai ^ení'účetn^érk;
^^1^Í^dfond:^ladu_"zákonem
fýkaznictvíod 1. 1. 2019.
.

že

^lpř. echodu. na. 'FRSJel;1-2019a ktomutodatu. podf°"dzpracovalzahajovacírozvahu,v nížsepoužilaúčetní

pravidla,kterájsouv účinnostik datuprvní účetnízávěrkyzpracovanépodleIFRStedykl"l. i201'^'
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2.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚS ÚČETNÍMIPRAVIDLY

Mezitlmnl, účetnl z.ávěrka byla sestavena v souladu se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví a v jeho

naya zn°sti. vsoula<ju SMezinárodními standardy účetního výkaznictví (International
IAS/IFRS)a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC)veznění přijatém Evropskou unií.

Financial

Reporting Standards,

'"'"'""° """""'"'"

zkráceném výkazu
finanční situaci je k 31. 12. 2018
zkráceném výkazu výsledku
Srovnáya obdobím
hospodaření a ostatního úplnéhovýsledku,výkazuzměnvlastního kapitálua výkazuo peněžních tocích jek 31. 12. 2018.
Vysvětlující poznámkyobsahují dostačující informacetak,abyinvestorřádněporozumělveškerýmvýznamným změnám
v hodnotácha jakémukolivvývojiv dotčenémpůlročním období, ježodrážítytozkrácenévýkazy.
Mezitímní účetnízávěrkav tétopololetní zprávěnepodléháauditu,aninijaknebylanezávislýmauditorempřezkoumána.
am

3.

ve

o

a ve

NOVÉIFRSSTANDARDYA INTERPRETACE

Následující úpravyIFRSkteréjsoupřijatépropoužitív EU,sestalyzávazněúčinnýmiv běžnémobdobí. Obecněvšechny

tytoúpravyIFRSvyžaduji plněretrospektivní použití (tj. srovnávací hodnoty musí býtreklasifikovány), jen některéz nich

vyžadují použití prospektivní.
.

l FRS9 Finanční nástroje,

.

l FRS 15Výnosy ze smluv se zákazníky,

.
.

Úpravystandardu IFRS2 Klasifikace a ocenění platebních transakci nazákladěakcií.
Úpravystandardu \FRS 4 Uplatňování IFRS9 Finanční nástroje s pojistnými smlouvami IFRS4.

.

Úpravystandardu IAS28Dlouhodobépodíly v přidružených a společnýchpodnicích,

.
.

ÚpravystandarduIAS40Převody investičního majetku,
IFRIC22 Transakce v cizích měnácha předem hrazenáprotihodnota

ÚpravyIFRSpřijaté pro použití v EU, kteréjsou závazněúčinnéod l. l. 2019:
.

IFRS16íe(?smg/

.

l FRIC23 nejistotaohlednězacházenís daněmiz příjmů,

.

l PRS9 Předplatnésezápornoukompenzací,

.

IAS26dlouhodobépodíly v přidružených společnostech a společnýchpodnicích,

.

IAS19změna,zkrácenínebovypořádání projektů,

.

Roční zdokonalení IFRSpro období 2015-2017- různéstandardy

Dopad novel a interpretací IFRSna mezitímní účetní závěrku
Závaznénovely a interpretace IFRS

.

l FRS9 Finanční nástroje (vydaný v červenci 2014)

Tentostandard nahrazuje IAS39Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, ženadáleplatí výjimka dleIAS39
prozajištění reálnéhodnotyúrokovéangažovanostiúčetníjednotky v portfoliu finančních aktivnebofinančních
závazkůa žesiúčetníjednotky mohou zvolit, zdabudouo všechzajištěních účtovatpodlepožadavků IFRS9.nebo

nadále podle stávajících požadavků obsažených v IAS 39, dokud nenabyde účinnosti standard vyplývající

z projektu IASBzaměřeného na makro zajišťovací účetnictví.

Nově budou finanční aktiva klasifikována na základě obchodního modelu pro řízení finančních aktiv
a charakteristik smluvních peněžních tokůtvořených výlučněsplátkami jistiny a úrokůz nesplacené částky listin
(tzv. "SPPI test").
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Těmito kritérii definuje kategorie oceňováníjako:

. Finančníaktivav naběhléhodnotě("Amortizedcost"- AČ).

. Finančníaktivav reálnýchhodnotáchpřeceňovaná prostřednictvím účtůvýnosůa nákladů("FVTPL").
. Finanční aktiva v reálných hodnotách přeceňovaná prostřednictvím účtůúplnéhovýsledku hospodaření
("FVOCI").

Nový model snížení hodnoty se použije na finanční aktiva oceňovaná zůstatkovou hodnotou nebo reálnou

hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku (kromě investic do kapitálových nástrojů) a na smluvní
aktiva.

Klasifikacea ocenění:

Pohledávky a úvěry Podfondu jsou klasifikovány v rámci obchodního modelu, jehož cílem je držet finanční aktiva za

účelem získání smluvních peněžních toků ("held to collect"). Na základěvýsledku SPPI testu mohou být úvěry
klasifikovány buďjako AČnebo FVTPL Vedení předpokládá, že držená finanční aktiva splní SPPI test a budou
klasifikovánajakoAČ,drženéfinanční investicebudou ocenění FVTPL.

Úvěrya pohledávky jsou prvotně zachyceny v naběhlé hodnotě upravené o transakční náklady, které jsou přímo

přiřaditelné jejich vzniku, a následněse oceňují v naběhléhodnotěs použitím metody efektivní úrokové míry po
zohledněníjakékoli ztráty zesnížení hodnoty.

Výnosovéúrokysevykazují pomocí vypočtenéefektivní úrokovémíry vevýsledkuhospodaření. Vedení nepředpokládá,
žebyevidovanépohledávkypodlehlyrizikuzesnížení hodnoty.
Znehodnocení:

Model snížení hodnotyv IFRS9 nahrazuje model "vznikléztráty"v IAS39výhledovým modelem "očekávanéúvěrové

ztráty",cožznamená,žejiž nebudenutné,abyztrátováudálostnastala předtím, nežsezaúčtujeopravnápoložka na
snížení hodnoty.

Dle IFRS9 se opravnépoložky ocení najednom z následujících dvou základů:

. IZměsíční očekávanéúvěrovéztráty:Jednáseo očekávanéúvěrovéztráty,ježvznikají v důsledkumožných
nedodržení závazkůběhem12měsíců oddatavykázání.

. Očekávanéúvěrovéztrátyzadobutrvání: Jednáseo očekávanéúvěrovéztráty,ježvznikají v důsledkuvšech
možných nedodržení závazků během očekávané doby trvání finančního nástroje.

IFRS 9 obsahuje nový obecný model zajišťovacího účetnictví, který zajišťuje větší provázanost zajišťovacího
účetnictví s řízením rizik. Druhy zajišťovacích vztahů - reálná hodnota, peněžní tok a čistá investice do zahraniční
jednotky - zůstávají nezměněny,avšakbudevyžadován dodatečný úsudek.

Standardobsahujenovépožadavky nadosažení, udržení a ukončení aplikacezajišťovacího účetnictví a umožňuje,
abyjakozajištěnépoložkybylyurčenyi další rizikovépozice.
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Dopad na mezitímní účetní závěrku:
IAS39

Investicedodceřiných a přidružených podniků,

IFRS9

Finanční investice

společných podniků

FVTPL

Investiční úvěry

Úvěrya pohledávky

V amortizované hodnotě

Pohledávky z titulu půjček

Úvěrya pohledávky

V amortizované hodnotě

Hotovost a peněžní ekvivalenty

Úvěrya pohledávky

Vamortizovanéhodnotě

Závazkyz obchodních vztahů a jiné závazky

Finanční závazky

V amortizované hodnotě

Ostatní

Finanční závazky

V amortizované hodnotě

.

IFRS15 Výnosyze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014)

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Standartnemádopad na mezitímní účetní závěrku

. Úpravystandardu IFRS4 Uplatňování IFRS9 Finančnínástrojespolus IFRS4 Pojistnésmlouvy (vydanév září 2016).
Novelizace zavádí dvěvolitelná řešení. Jedním z řešení je dočasné osvobození od IFRS9,tzn. v podstatě odložení

aplikace IFRS9 v případě některých pojistitelů. Druhým řešením je tzv. překlenovací přístup k prezentaci, jehož
účelem je zmírnit volatilitu, ke které může dojít při aplikaci IFRS 9 před chystaným standardem upravujícím
pojistné smlouvy.
Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Standartnemá dopad na mezitímní účetní závěrku

. Úpravystandardu IFRS2 Klasifikacea oceněnítransakcí s úhradamivázanýminaakcie(vydanév červnu 2016),
Tato novelizace objasňuje účtování o transakcích s úhradouvázanou na akciev následujících oblastech:

.

dopady rozhodných podmínek a podmínek, které nejsou rozhodnými, na oceňování úhradvázaných na
akcie vypořádaných v hotovosti;

.

transakce s úhradou vázanou na akcie spojené s čistým vypořádáním v případě závazkůz titulu srážkové

daněa úpravapodmínek úhradyvázanénaakcie,kterámění klasifikacitransakcez transakcevypořádané
v hotovostinatransakcivypořádanou kapitálovýminástroji.
Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Standartnemá na dopad na mezitímní účetní závěrku.

.

Roční zdokonalení IFRS- cyklus 2014-2016 (vydáno v prosinci 2016) obsahuje úpravy tří IFRS:
IFRSl - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
IFRS12-Zveřejnění účastív jinýchúčetníchjednotkách
IAS28- Investicedo přidružených a společnýchpodniků
23

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Revize nebudou mít na mezitímní účetní závěrkuvýznamnýdopad.
.

IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (vydáno v prosinci 2016)

IFRIC 22 uvádí požadavky ohledně toho, jaký měnový kurz použít při vykazování transakcí v cizí měně (např.
výnosových transakcí) v případech, kdy je platba poskytnuta či přijata předem, a objasňuje, že datem transakce

je datum, kdy společnost prvotně zaúčtujezálohovou platbu nebo výnos příštích období z titulu přijetí zálohy.
U transakcí zahrnujících více poskytnutých či přijatých plateb vede každáposkytnutá či přijatá platba ke vzniku
samostatnéhodata transakce.
Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Aplikace nemá na účetní závěrkuvýznamnýdopad.

.

Úpravystandardu IAS40 Převody investicdonemovitostí (vydanév prosinci 2016),
Tato novelizace poskytuje vysvětlení ohledněpřevodů do nebo z investic do nemovitostí.
Převod do nebo z investic do nemovitostí by měl být proveden pouze tehdy, pokud došlo ke změně užívání
nemovitosti, a tato změna užívání by vyžadovala posouzení toho, zda nemovitost splňuje kritéria investice do
nemovitosti.

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Nedošlo ke změněužívání investic, proto aplikace nemá na účetní závěrkuvliv.

Standardya interpretacevydanéRadoupro mezinárodní účetní standardy(IASB),ale dosud nepřijaté EU
K 17. 4. 2019 nebyly schváleny k používání v EU následujících standardy, úpravy stávajících standardů a nové
interpretace a nemohou být tedy použity společnostmi sestavujícími svou účetní závěrku dle IFRS věznění
přijatém EU:

.

IFRS14Časovérozlišení při cenovéregulaci(vydanýv lednu2014),

.
.
.
.

IFRS17 Pojistnésmlouvy (vydanýv květnu 2017),
Úpravystandardu IFRS3 Podnikovékombinace (vydanév říjnu 2018)
Úpravystandardu IFRS9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydané v říjnu 2017),
Úpravystandardů IFRS 10 a IAS28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným
podnikem (vydanév září 2014),
IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (vydáno v prosinci 2016),
IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydané v červnu 2017),
IAS12-Daněz příjmů.

.
.
.

Tyto standardynemělyve sledovanémobdobí žádnýdopad na účetní závěrku.
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4.

PŘEHLEDZÁSADNÍCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ

Dceřiné a přidružené společnosti, společné podniky.

Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účasti v dceřiných a přidružených společnostech, společných
podnicích. Dceřiná společnost je společnost ovládaná Fondem, v níž Fond může určovat finanční a provozní politiku

s cílem získat přínosy z činnostispolečnosti Fondpřímo nebonepřímo obvykle kontroluje více než50% hlasovacích práv
neboje schopenvykonávatnadspolečností kontrolujinýmzpůsobem.

Vespolečný podniku strany, kteréhospoluovládají, mají právanačistáaktiva tohoto podniku. Spoluovládáníje smluvně

dohodnuté sdílení kontroly nad ujednáním, které existuje, když rozhodnutí o relevantních činnostech vyžadují
jednomyslnýsouhlasstran, kterésdílejí kontrolu.

Přidruženou společností je subjekt, ve kterém má Fond podstatnývliv a který není anidceřinou společností, ani účastí
ve společném podniku. Podstatný vliv je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách jednotky
subjektu, do něhož bylo investováno, ale není to ovládání ani spoluovládání takových politik. Fond v tomto případě
obvykle kontroluje 20- 50% hlasovacích práv.

Jakoinvestiční jednotka Fonddceřiné a přidružené společnosti oceňujereálnou hodnotou s přeceněním dovýsledku
hospodaření.

Podle statutu semajetek přeceňuje nareálnou hodnotu jednou ročně, k datu roční účetní závěrky.

Popřihlédnutí k dynamicetržních vlivů,dostupným podkladům,možnýmzpůsobůmocenění majetkových účastí, bylo v
mezitímní účetní závěrceocenění reálnou hodnotou založeno naznaleckém ocenění jejich tržní cenyvypracovaném k
31. 12. 2018.Tržní cenajedefinovánamezinárodními oceňovacími standardyv souladus Evropskýmsdružením odhadců
TEGOVA (The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval mezinárodní

výborprostandardyoceňování IVSC(International ValuationStandardsCommittee), podlekterýchjedefinovánajako
"odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky k datu ocenění směněny v transakcí bez osobních vlivů mezi

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím popatřičném průzkumu trhu, naněmžúčastníci jednají informované,
rozvážně a bez nátlaku". Domníváme se, že použité ocenění splňuje požadavky stanovené mezinárodním účetním
standardem IFRS 13.

Prostanovení hodnoty dceřiných a přidružených společností bylypoužity následující techniky ocenění: tržní, nákladový
a výnosovýpřístup.
Metoda efektivní úrokové míry

Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty dluhového nástroje a alokace úrokového

výnosu/nákladu zadanéobdobí. Efektivní úrokovámíra je úrokovámíra, kterápřesně diskontuje předpokládanou výši
budoucích peněžních příjmů/ výdajů po očekávanou dobu trvání dluhového nástroje, na jejich čistou zůstatkovou
hodnotu k okamžiku prvotního vykázání.

Výnosy a náklady se vykazují na základě efektivní úrokové míry dluhových nástrojů, kromě finančních aktiv a závazků
klasifikovaných jakov reálnéhodnotěvykázanédo zisku nebo ztráty.
Pohledávky

Veškerépohledávky vznikléz investiční činnostijsou k rozvahovému dnioceňoványv naběhléhodnotě, přičemž změny
této hodnoty jsou účtoványdo výsledku hospodaření.

V kategorii dlouhodobé pohledávky jsou vykazovány pohledávky čijejich částs dobou splatnosti delší nežjeden rok.
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Odúčtování

Finanční aktivajsou odúčtována,pokudsmluvní právak získání peněžních tokůz těchtoaktivzaniklanebobylatato
aktiva převedena a současně všechna rizika a užitky plynoucí z jejich vlastnictví byly taképřevedeny. Pokud všechna

rizikaa užitkynebylypřevedeny, testujePodfondsvoukontrolunadnimi,abyseujistila,žepokračující účastplynoucíze

zachování kontroly nebrání odúčtování.
Snížení hodnotyfinančních aktiv

Finanční aktiva, která nejsou klasifikovánav reálnéhodnotě,jsou vždy k datu účetní závěrkyposuzována za účelem
zjištění, zdaexistuje objektivní důkazo tom, žedošlo kesnížení jejich hodnoty.
Ke snížení hodnoty určitého finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv a v důsledku toho ke ztrátě se snížení

hodnotydojdepouzev případě, existuje-li objektivní důkaz,žesesnížila hodnotav důsledkujednénebovíce událostí,
k nimždošlo poprvotním zaúčtování danéhoaktiva ("událost vedoucí keztrátě")a žeudálost (nebo události) vedoucí
ke ztrátěmádopad na odhadované budoucí peněžní toky z danéhofinančního aktiva nebo skupiny fínančních aktiv,

kterélzespolehlivěodhadnout. Hlavními ukazatelisnížení hodnotyjsou významnéfinanční obtíže danéhodlužníka,
pravděpodobnost, žedlužník ohlásí úpadek, neplní.

Ztrátysesnížení hodnotysezaúčtujídovýsledku hospodaření a zohlední senaúčtuopravnýchpoložek.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty tvoří hotovost v bance, pokladní hotovost a krátkodobévkladys původní
dobousplatnosti dotří měsíců. Podfondvypracovává výkazpeněžních tokůs použitím nepřímé metody.
Vlastní kapitál/Fondovýkapitál

Finanční nástroje emitované Fondem jsou uváděnyjako vlastní kapitál pouze v rozsahu, v němž nesplňují definici

finančního závazku.

Hodnotaakciíjevyjádřena v českýchkorunách(CZK).
Finanční závazky

FinančnízávazkyPodfonduz investiční činnostijsou k rozvahovémudnioceňoványv reálnéhodnotě,přičemž změny

tétoreálnéhodnotyjsou účtoványdovýsledkuhospodaření.

Finanční závazky,kterénejsou klasifikoványv reálnéhodnotě,jsou oceňoványv naběhléhodnotě.
Kompenzace finančních nástrojů

Finanční aktiva a závazkyjsou kompenzovány a jejich čistá hodnota vykázána ve výkazu finanční pozice, pokud je

kompenzace vykázanýchčástekprávněvymahatelná a Podfondmáv úmyslu provéstvyrovnání v čistéhodnotěnebo
současně realizovat aktivum a vypořádat závazek.
Funkční měna a prezentační měna

Tato účetní závěrkaFonduje prezentována v českých korunách (Kč), kteréjsou současněfunkční i prezentační měnou

Fondu,protožeinvestiční akciejsouobchodoványnaPražskéBurze.Všechnyfinanční informace prezentovanév Kčbyly

zaokrouhlenyna celétisíce.
Přepočet cizí měny

ÚčetnízávěrkaFonduje předkládána v měněprimárního ekonomického prostředí, vekterém Fondvyvíjí svojičinnost

(funkční měna) Proúčelytétoúčetnízávěrkysevýsledkya finanční poziceFonduvyjadřují v českýchkorunách(Kč),
kteréjsou funkční měnou Fondu a měnouvykazování protuto účetní závěrku.
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Přisestavování účetnízávěrkyFondusetransakcev jinéměně,nežjefunkční měnaFondu(cizíměna),účtujízapoužití
směnnéhokurzuvyhlášenéhoČNBplatnéhok datutransakce. Kekaždémurozvahovémudnisepeněžnípoložkyv cizí
měněpřepočítávají zapoužití závěrkovéhosměnnéhokurzuvyhlášenéhoČNB.Nepeněžnípoložky,kteréjsouoceněny
v reálnéhodnotěvyjádřenév cizíměně,sepřepočítávají zapoužitísměnnéhokurzuvyhlášenéhoČNBplatnéhok datu
určení reálnéhodnoty. Nepeněžní položky, kteréjsou oceněnyv historických cenáchvyjádřených v cizí měně,se
nepřepočítávají.
Odhady

SestaveníúčetnízávěrkypodleIFRSvyžaduje,abyvedení Podfonduudělalorozhodnutí, odhadya stanovilopředpoklady,
kterémají vliv naaplikaci účetních metod a ovlivňují vykázanou výšiaktiva závazků,výnosůa nákladů.Přestože jsou
tyto odhady založeny na historických a současně známých zkušenostech, interních výpočtech a různých dalších
faktorech, o nichžje vedení Podfondu přesvědčeno, žejsou za daných podmínek přiměřené, mohou se skutečné
výsledky od těchtoodhadůlišit.

Odhadya předpokladyjsouprůběžněrevidovány.Opravyúčetních odhadůjsouzohledněnyv období, vekterémjsou
odhadyrevidovány,pokudsetatorevizetýkápouzetohotoobdobí, nebov období revizea budoucích období, pokud

tato revizeovlivňuje současnéi budoucí období.

Popsanéúčetní postupy bylypoužity konsistentněvevšechobdobích vykázanýchv tétoindividuální účetní závěrce.
Spřízněné strany

Podfonddefinoval svéspřízněné stranyv souladus IAS24Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranaje spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i)ovládáúčetníjednotku, jeovládánaúčetníjednotkou nebojepodspolečným ovládáním s účetníjednotkou
(jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) mápodíl v účetní jednotce, kterýjí poskytuje významnývliv; nebo
iii) spoluovládátakovouto účetníjednotku;

b)stranaje přidruženým podnikem účetní jednotky;

c)stranajespolečným podnikem, vekterémje účetníjednotka spoluvlastníkem;

d)stranaječlenem klíčového managementu účetníjednotky nebojejího mateřského podniku;
e)strana je blízkým členem rodinyjednotlivce, který patří pod písmeno a)nebo d);

f) stranaje účetníjednotkou, kteráje ovládána,spoluovládána nebo mána ni podstatnývliv přímo nebonepřímo
jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v danéstraně má přímo nebo
nepřímo takovýto jednotlivec.
Daň z příjmů

Daň z příjmů se skládá ze splatné a odložené daně. Daň z příjmů se vykazuje v zisku nebo ztrátě běžného období.

s výjimkou daně,kterásevztahuje k položkám zachyceným v ostatním úplnémvýsledku, u nichžje daňovýdopadtaké

součástíostatního úplnéhovýsledkua položkámzachycenýmpřímo jakosnížení nebozvýšenívlastního kapitálu,kdyje
daňtaké zachycena jako přímé zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu.

Splatná daňje očekávanýdaňovýzávazekze zdanitelných příjmů zadanýrok, kterýje vypočten v souladu s českou

daňovoulegislativouzapoužití uzákoněnýchdaňovýchsazebkekonciúčetního období, a všechnyúpravysplatnédaně

týkající se předchozích let.

Odložená daňje vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny přechodné rozdíly mezi daňovou
základnouaktiva závazkůa jejich účetními hodnotami.
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Odložený daňový závazek se vykazuje u všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložená daňová pohledávka se
vykazuje u všech přechodných rozdílů v rozsahu, v jakémje pravděpodobné, žev příštích obdobích bude k dispozici
zdanitelný zisk, proti němuž lze uplatnit tyto přechodné rozdíly.

Provýpočetodloženýchdaňovýchpohledáveka závazkůjsoupoužitypředpokládanédaňovésazbyplatnév obdobích
vyrovnání pohledávky nebo závazku, nazákladědaňových sazeb, které byly uzákoněny kekonci účetního období.

Daňovépohledávky a závazkysezapočítávají, umožňuje-li zápočetzákon,a pokudsevztahují k témužfinančnímu úřadu.
Výnosy a náklady

Výnosyjsouzvýšením ekonomickéhoprospěchu,k němuždošlozaúčetníobdobí. Výnosysevykazujív případě, zeje
pravděpodobné,žepřinesou ekonomický prospěch Podfondu, a lzejespolehlivěocenit.

Výnosyz dividendjsou uznányk datuschválení rozhodnutí o výplatě. Úrokovévýnosyjsou uznányv časea jejich výše
stanovena z nesplacenéjistiny pomocí úrokovémíry sjednanévesmlouvě neboefektivní úrokovémíry.
Nákladyjsou snížením ekonomického prospěchu, k němuždošlo za účetní období.
Informaceo segmentech

StandardIFRS8 vyžadujeidentifikaciprovozních segmentůnazákladěrozděleníinterních výkazů,kteréjsoupravidelně
vyhodnocoványsubjektem s rozhodovací pravomocí zaúčelemalokacezdrojůa posouzení jejich výkonu.V souladu
s IFRS8 Podfondidentifíkoval jedenprovozní segment- finanční činnost,všechnyvýnosyplynouz tétočinnosti.
Z hlediska území je většina operací Fondu ve Slovenské republice.

5.

VÝKAZO FINANČNÍPOZICI

Investice dodceřiných a přidružených podniků, společných podniků
tis. Kč

Hodnota podílu

Vlastnický podíl

Hodnota podílu

Vlastnickýpodíl

30. 6. 2019

30. 6. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2018

Pow-en, a.s.

173 762

10%

175 674

10%

Tr Solar, a.s.

156 982

20%

158 709

20%

Pemaka

56674

100%

57298

100%

ENE-TEP, a. s.

95073

30%

96119

30%

6386

50%

6457

50%

Pour les gens, a.s.
Celkem

488 877

494 257

K 30.6.2019 byla reálná hodnota vyhodnocena v souladu s aplikací standardů IFRS 13 a IFRS9. Jako změna reálné
hodnoty k 30. 6.2019 je vykázána změna reálná hodnoty společností stanovená v EUR pro závěrku k 31. 12. 2018.
přepočtená kurzem k 30. 6. 2019.
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Dlouhodobéinvestiční úvěry

Dlouhodobéinvestiční úvěrypředstavují poskytnutédlouhodobéúvěrydrženédosplatnosti.Tytopůjčkya úvěryjsou

evidovány ve výši nesplacené jistiny.

Reálnáhodnotatěchtoúvěrůbylak daturoční účetnízávěrky31. 12.2018potvrzenaznaleckýmiposudky,v obdobíod
1. 1.2019do30. 6.2019 nenastaly žádnéudálosti, v důsledku, kterých bybylo potřeba změnit hodnotu aktiv.
tis. Kč

30. G. 2019

DG-energy, a.s.
En-lnvest, a.s.
Senior Care Horný Bar, a. s.
Celkem

31. 12. 2018

Zajištění

Splatnost NecerPa"yúvěrový

76081

82835

zajištěná

31. 12. 2031

263 101

265 996

zajištěná

31. 12. 2031

9160

4116

348 342

352 947

nezajištěná

31. 12. 2029

Úrok

rámec

2019

5852

6%*)
8 %**)

79897

3%

:<1)Uvěřjezajištěnzástavním právem k nemovitostem, movitým věcema dohodou o ručení společností Tmubillon Invest

SICAVa. s.

;

jezajištěnzástavnimprávemk nemovitostem, movitým věcema dohodouo ručení společností Troubillon Invest

SICAVa. s.

Ostatní finanční aktiva

Jednáseo směnečnou pohledávku 76638tis. Kč(31.12.2018ve výši 77499tis. Kč)s úrokovým výnosem 5 % p.a.
Směnkaje splatnáv 26. 9. 2019.

Pohledávkyz úroků

Celkovávýšepohledávekz úrokůk 30.6.2019bylanetto12856tis.Kč(31. 12. 2018vevýši19997tis.Kč).
Peněžní prostředky a ekvivalenty

Podfond má vedeno pět bankovních účtů, z nichž dva jsou vedeny v českých korunách u Českéspořitelny, a.s,
a u UniCreditBankCzechRepublicandSlovakiaa.s.,ostatníjsou vedenyv eurechu J&TBanky,a.s.,PPFbanky,a.s.'aVÚB
Banky.

Podfondmávloženétermínované vklady u VÚBBankysesplatností 31.7. 2019a úrokovousazbou0.01%.

Vkladynaběžnýchúčtechjsouevidoványvevýši80139tis.Kč(2018vevýši60166tis. Kč).
Natermínovaném vkladu je 39 569 tis. Kč(2018 ve výši 40 002 tis. Kč).
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Odloženádaň
Vykázaní odložené daňové pohledávky
Pohledávky

Závazky

30. 6. 2019 :2018

30. 6. 2019

Rozdíl

2018

30. 6. 2019

2018

Přecenění úvěrů

159

-39

159

-39

Odloženádaňová pohledávka

159

-39

159

-39

V souladu s účetními postupy uvedenými byly provýpočet odloženédaněpoužity daňovésazbyplatnépro období, ve
kterém budou daňovýzávazeknebo pohledávka uplatněny 5 %.
Vlastní kapitál

Vlastní kapitálje tvořen l 136443 ks kusových akcií najménov zaknihovanépodobě,investiční akcietřídy A. Cenné
papíry vydanéFondem k Podfondujsou přijaty k obchodovánipouzenaevropském regulovanémtrhu Burzacenných
papírů Praha,a.s.,a to od5.9.2018,ISIN:CZ0008042793. Hodnota těchtoakciíje vyjádřena v českých korunách(CZK).
S investičními akciemi je spojeno právo na dividendu, právo na odkoupení investiční akcie Podfondu na základěžádosti

investora, právo nazhodnocení majetku Podfondu připadajícího na konkrétní třídu investičních akcií, právo na podíl na
likvidačním zůstatku, právo na informace.
Pro odkup akciíjsou stanoveny lhůty:

a) do 4 měsíců od podání žádosti o odkup akcií do 10 mil. Kč
b) do 6 měsíců od podání žádosti o odkup akcií od 10 do 30 mil. Kč
c) 12 měsíců od podání žádosti o odkup akcií nad 30 mil. Kč

Oceňovacíobdobíjekalendářní rok,proodkoupení investičních akciíjeaktuální hodnotastanovovának poslednímu dni
Oceňovacího období zpětněpro celé příslušné Oceňovací období. Lhůtapro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty
investičních akcií: zpravidla do 25. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení Oceňovacího období.
Investiční akcie k 1. 1. 2019:

1135 443 kg

Emitované výkonnostní investiční akcie od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019:

- ks

Fondk 30. 6. 2019evidujeinvestiční akcie-

1136443ks

Žádostio odkupod l. l. 2019do30. 6.2019:

. 2050000ks

Na základě podané žádosti o odkup akcií byl zaúčtován odhad závazku vůči akcionářům ve výši 188 836 tis. Kč,
podlecelkovéhopočtu investičních akcií a stavuvlastního kapitáluk 30.6. 2019.
Podfond nevyplatil za rok 2018aniv letech předcházejících podíly na zisku.
Obchodní a jiné závazky

Celková výšeobchodních závazků7 396tis. Kčsek 30.6. 2019skládázezávazkůzeobchodních vztahů l 522tis. Kč,dále

ve výši 4 881 tis. Kččasové rozlišení výnosů. Jednáse o předem uhrazené poplatky za poskytnutí úvěrů,které byly
uhrazeny. Dáledohadnéúčtynaposkytnutéslužbyvevýši993tis. Kč.Žádnézávazkynejsou posplatnosti.
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Daňovézávazkyvevýšil 499tis.Kčjeodhaddaněz příjmů zaobdobí l. l. 2019-30.6.2019v hodnotě572tis.Kča dále
závazek daněz příjmů za rok 2018 ve výši 927 tis. Kč, daň 2018 byla uhrazena v červenci 2019.
Závazky vůči akcionářům

K 30.6.2019 je evidován odhad závazku vůči akcionářům ve výši 188 836 tis. Kč z titulu žádosti o odkup akcií,
zaúčtovánímzávazkudošlokesnížení kapitálovýchfondů.Podrobnostijsoupopsányv bodu4.6.Vlastní kapitál.
Výkazo úplnémvýsledku

Ostatní finanční výnosy a náklady

Finanční nákladytvoří přijaté úrokyz titulu půjčeka bankovní poplatky.
Správní náklady

Správní nákladyjsou nákladynaslužbyspojené s provozem Podfondu jakojsou náklady naadministraci, nákladyna
depozitář, právní a notářské siužby, účetní služby, správa majetku.
Daňz přymů vykázanávevýsledkuhospodaření
V roce 2019 je pro Podfond platná daňová sazba 5 %.

Efektivní daňovásazbaPodfondujek 30.6.201930, 73% (efektivní daňovásazba= daňz příjmů/výsledek hospodaření

před zdaněním * 100)je ovlivněna nedaňovými náklady z titulu přecenění a dálerozdílem mezi odhadem daně2018
a skutečností.

Podmíněná aktiva a závazky

Podfonduk 30. 6. 2019eviduje:

.

Podmíněná aktiva v souvislosti se zajištěním poskytnutých investičních úvěrů, jsou popsány v bodu 4.2.
Dlouhodobéinvestiční úvěry.

.
.
.

Podmíněná pasiva v souvislosti nevyčerpaným úvěrovým rámcem poskytnutých investičních úvěrů,jsou

popsány4. 2. Dlouhodobé investiční úvěry.

Podmíněnézávazkyz odkupuinvestičních akciíjsoupopsányv bodu4. 7.Vlastní kapitál
Podmíněné závazky vůči Fondu, majetek předaný k obhospodařování ke dni 30. 6. 2019 v hodnotě
l 046 578 tis. Kč.

Vůči Podfondu není veden žádnýsoudní spor, jehož výsledek by mohl významně ovlivnit údajeúčetní závěrky
a Podfondunení známo,žebytakovýto spormohl býtvůčiPodfonduzahájen.

6.

SPŘÍZNĚNÉSTRANY

Pohledávky a závazkyvůčispřízněným stranám

PodfondevidujezávazkyzaFonda ostatní Podfondyv celkovévýši1095tis.Kč.Závazkyvzniklyz titulu platebjménem

Podfondu.

Finanční plnění od a vůčispřízněným stranám

Vesledovaném období nebylo uskutečněno žádnéfinanční plnění.
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7.

VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATU ÚČETNÍZÁVĚRKY

^le
lpnTnndlln enLve"domo-Ja^hkoli vyznamných skutečností<
mělyvýznamný vliv na účetní výkazy k 30. 6. 2019.
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