za sledované období

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

ZMJ SICAV a. s.

Prohlášení oprávněné osoby Emitenta
Jako oprávněná osoba Emitenta,
tímto prohlašuji,

žepři vynaložení odbornépéčeřádného hospodáře a nejlepšího vědomí podávávyhotovená pololetní zpráva
(dle § 119zákonač.256/2004 Sb.,o podnikání nakapitálovém trhu) věrnýa poctivý obrazo finanční situaci,
podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího
vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Emitenta.

V Praze dne 27. září 2019

ZMJ SICAV, 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 kvalifikovanýchinvestorů

Obchodní firma:

ZMJ SICAV, a.s.
Jugoslávská620/29, 120 00 Praha 2

Sídlo:

IČO:
DIČ:

060 78 265
CZ06078265

Internetová adresa:
Telefonní číslo:

+420226233110

Vznik zápisem do:

obchodního rejstříku dne4. 5. 2017,

htt s: www.amista.cz ovinne-informace zm"scv

vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl B, vložka
22470
Právní forma:

Akciováspolečnost

Předmět podnikání:

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů vesmyslu ustanovení
§ 95 odst. l písm. a)žák. č. 240/2013 Sb" o investičních společnostech
a investičních fondech.

Zapisovaný základní kapitál:

10, - Kč

Depozitář Fondu:

Českáspořitelna, a. s., IČO:452 44 782,

Obhospodařovatel Fondu:

AMISTAinvestiční společnost,a.s., IČO:27437558,

se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ14000
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ:18600
(dáletaké"AMISTAIS")

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

Sídlo:
NID:

DIČ:
Internetová adresa:

ZMJ, podfond Prudential GlobálFund
Jugoslávská620/29, 120 00 Praha 2
75160757
CZ684440189

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

Telefonní číslo:

+420 226 233 110

Předmět podnikání:

Činnostinvestičního podfondu kvalifikovaných investorů

Depozitář Podfondu:

Českáspořitelna, a. s., IČO:452 44 782,
sesídlem Olbrachtova1929/62,Praha4, PSČ14000

Obhospodařovatel Podfondu:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:274 37 558,
sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ:18600
(dáletaké"AMISTAIS")

(dáletaké"PodfondPGF")
Obchodní firma:

Sídlo:
NID:

DIČ:

ZMJ, podfond RMC Properties
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
75160358
CZ684232557

Internetová adresa:
Telefonní číslo:

Předmět podnikání:
Depozitář Podfondu:

https://www. amista. cz/povinne-informace/realpo
+420 226 233 110

Činnostinvestičního podfondukvalifikovaných investorů
Českáspořitelna, a.s., IČO:45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ14000

Obhospodařovatel Podfondu:

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437558,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ:18600
(dáletaké"AMISTAIS")

(dáletaké"Podfond RMC")
Obchodní firma:

Sídlo:
NID:

ZMJ, podfond Industry Investments

Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
751 60 340

DIČ:

CZ684232570

Internetová adresa:
Telefonní číslo:

+420 226 233 110

Předmět podnikání:
Depozitář Podfondu:

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

Činnostinvestičního podfondukvalifikovaných investorů
Českáspořitelna, a.s., IČO:45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/52, Praha 4, PSČ14000

Obhospodařovatel Podfondu:

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437 558,
sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ:18600
(dáletaké"AMISTA IS")

(dáletaké"PodfondII")

PodfondPGF,PodfondRMCa PodfondIIjsoudáleoznačoványtéžspolečnějako"Podfondy"
Tato pololetní zprávasevztahuje k samotné účetní jednotce - Fondu ZMJSICAVa.s.

2.

CENNÉPAPÍRY

Zakladatelskéakcie
Hodnota zakladatelské akcie:

k datusestavení pololetní zprávynení stanovována

Druh:

kmenové

Forma:

na jméno

Podoba:

listinná

Počet kusů:

10 ks

Podfond RMC

NázevPodfondu:
ZMJ,podfondRMCProperties
Závazkyvyplývající z emiseinvestičních akcií níže uvedenétřídy A jsouvyčleněnydoPodfonduRMC.
Investiční akcietřídy A k Podfondu RMC

Hodnota investiční akcie:

k datusestavení pololetní zprávynení stanovována

Druh:
Forma:
podoba:

kusové
najméno
zaknihovaná

Početkusů:
ISIN:

97389
CZ0008042736

Názevemise:

R-PODF. ZMJSICAV

Přijetí k obchodování:

"ebylypřijaty k obchodování naevropském regulovaném trhu

Podfond PGF

Název Podfondu:

ZMJ, podfond Prudential Globál Fund

Závazkyvyplývající z emise investičních akcií níže uvedenétřídy A jsouvyčleněny doPodfondu PGF
Investiční akcietřídy A k Podfondu PGF

Hodnotainvestiční akcie:

k datusestavení pololetní zprávynení stanovována

Druh:
Forma:
podoba:

kusovéakcie
najméno
zaknihovaná

Počet kusů:

40819

ISIN:
Názevemise:

CZ0008043171
IDpoop. z^j

Přijetí k obchodování:

nebylypřijaty k obchodování naevropském regulovaném trhu

Podfond II

NázevPodfondu:

ZMJ, podfond Industry Investments

Závazkyvyplývající z emiseinvestičních akcií níže uvedenétřídy A jsouvyčleněny doPodfondu II
Investiční akcie třídy A k Podfondu II

Hodnota investiční akcie:

k datu sestavení pololetní zprávyje l 001, 7677 Kč

Druh:
Forma:
podoba:
Početkusů:
ISIN:
Názevemise:

kusovéakcie
najméno
zaknihovaná
5379852
CZ0008042744
II PODF.ZMJSICAV

Přijetí k obchodování:

oddata8. 10.2018bylypřijaty k obchodovánínaevropském
regulovaném trhu (tj. Burzacenných papírů Praha, a.s.)

3.

VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUEMITENTA

K 30.6.2019Fondinvestovalprostřednictvím svýchPodfondůmimojinédonížeuvedenýchmajetkovýchúčastí.
Dceřiná společnost

TR-Solar, a.s.

Ene-tep, a.s

Pour les gens, a. s.

Sídlo společnosti

Trnavská cesta 27/B

Oblast působení

Maloobchod/velkoobchod

Slovenská
republika

70

Klenová 9
Bratislava - městská
část' Nové Město 831

Pronájem nemovitostí

Slovenská
republika

50

Prievozská 4B

REMAC Properties Holding

Pod lipami 2559/37

Žižkov, 130 00 Praha 3

Maloobchod/velkoobchod

Správa vlastního majetku

Trnavská cesta 27/B
Bratislava 83104

s. r. o.

Maloobchod/velkoobchod

Trnavská cesta 27/B

s. r. o.

Andalusia Development,

Kaprova
42/14,
Staré Město, 110 00

Stavební práce

Okružná 574/24,
900 42 Dunajská

Slovenská

republika
Slovenská
republika

Česká
republika
Slovenská

80

90
100

100
100

republika

Správavlastního majetku

Slovenská
republika

100

Pronájem nemovitostí

Slovenská
republika

100

Slovenská
republika

55

Praha l

AvSens, a.s.

(v%)

Bratislava 83104

Turbínová 3

Bratislava 831 04

Discovery Residence s. r. o.

Podíl na ZK

Slovenská
republika

Bratislava 82109
E-Group, a. s.

působení

Maloobchod/velkoobchod

Bratislava 83104

Ol
Pow-en, a.s.

Země

Luzná

Hurbanovo
Eterbase, a.s.

námestie 3 811 06
Bratislava - Staré
město

Pronájem a provoz

vlastních nebopronajatých
nemovitostí

E.mit,ent.m.ajete.k zahm"JÍCIv_ýšeuvedenépod"yVYČIen"dosamostatnychúčetníchjednotektvořených Podfondy,jakje
uwdenov.kapltoláchvýše;TePrvetytoPodfondYPakmaJÍmateriálnívztahk uvedenýmmajetkovýmúčastem"Jejich
ovládánípakřídí obhospodařovatel Fonduindividuálnědlesamostatnýchinvestičních'strategií jednotlivých'PodfondŮ
.

nezávislenasamostatnéúčetníjednotce Fondu.A to ve prospěchvždyjentěchakcionářůdržících investičnVakae
příslušných Podfondů.SámFondtaknemávlivnarozhodování a chovánímajetkových účastí,nemůžebýtanipřijemcem

jakýchkoiipožitkůz nich,a proto není považovánzakonsolidující účetníjednotku.

4.

ČINNOSTIEMITENTA

Fondpředstavujejednuz foremnepřímého investováníkapitálu,kdyinvestořivkiádajísvévolnépeněžníprostředkydo

PodfondůFondu,zaúčelemdosažení ziskunazákladěprincipudiverzifikacerizika.Přitom samijednotliví investoři o
konkrétních investicích Podfondů nerozhodují. Fond, ani Podfondy nejsou oprávněnyk jiné než investiční činnosti
a v rámciinvestiční politikysezavázalyinvestovat pouzedoaktivzpůsobilýchpřinášet buďdlouhodobý výnos, nebozisk
z prodeje.

V obdobímezi30.6.2018a dnemsestavenítétopololetní zprávynenastalyžádnévýznamnéudálosti,kterébymohly
zásadnímzpůsobemovlivnitmajetkovousituaciEmitenta,a kterébysivyžádalyúpravutétopololetní zprávy.
5.

HOSPODAŘENÍEMITENTA

Věrnýa poctivýobrazo hospodaření Fonduzaobdobí odl. l. 2019do30.6.2019poskytuje v podrobnosti mezitímní
účetnízávěrkaa příloha mezitímní účetnízávěrkyv závěrečnéčástitétopololetní zprávyEmitenta.
Fond vytváří Podfondy, jako účetněa majetkově oddělenéčástijmění Fondu. O majetkových poměrech Fondu

i Podfondů,jakoži o dalšíchskutečnostech,sevedeúčetnictvízpůsobem,kterýumožňujesestavení účetnízávěrkyza

každýjednotlivý Podfonda Fondsamostatně. Zajednotlivé Podfondy,jejichžinvestiční akciebylypřijaty k obchodování
na evropském regulovaném trhu, jsou rovněžsestavoványa vydáványsamostatné pololetní zprávyEmitenta. Fond
zahrnuj dosvých Podfondůveškerý majetek a dluhyzesvéinvestiční činnosti. K Podfondům Fondvydáváinvestiční
akcie.Ostatní jmění Fondu,kterénetvoří majeteka dluhyz investiční částiFondu,tvoří tzv.neinvestiční částFondu.
Hospodařeni neinvestiční částiFonduspočívá pouzev držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, kekterému Fond

vydal zakladatelské akcie. Pokud Fonduvznikají nákladyspojené přímo či nepřímo s investiční činností, paksehradí
z jeho Podfondů.V souladu sestatutem Fondujsou tyto investiční poplatky a náklady Fondu přiřazeny konkrétnímu

Podfondu,a to v souvislosti s jehožčinností vznikly. Není-li to možné,budou investiční poplatky a nákladyFondu

přiřazeny jednotlivým Podfondům,v poměrnévýšidlehodnotyaktivjednotlivých Podfondů.Mezitímní účetnťzávěrka
je sestavována samostatně i pro Fond. Ta s ohledem na to, ževeškerý investiční majetek byl oddělen do Podfondů.

zahrnuje jenjeho neinvestiční část.Tato mezitímní účetní závěrkaFonduje nedílnou součástí této pololetní;
Emitenta.

Hospodařenl FonduzasledovanéobdobíodL 1-2019do30-6-2019skončiloztrátouvevýši3 tis.Kč.Tojepoklesztráty
o 337tis.^Kčoprotisrovnatelnémuobdobíod1. 1. 2018do30.6.2018.Strukturavýnosů,nákladů,majetkua závazkůje
podrobněuvedenav rámcizávěrečnéčástitéto pololetní zprávyEmitenta. Prosledovanéobdobí byly rozhodující

zejménanásledující skutečnosti:
Výnosy

běhemsledovanéhoobdobíodl. l.2019do30.6.2019nebylynaneinvestičníčástiu Fondužádnévýnosyrealizovány

Oproti minulémusrovnatelnému období l. l. 2018do30.6. 2018senejednáG žádnouzměnu.
Provozní náklady

vykázanéu^Fonduzasledovanéobdobíjsou3 tis. Kča běhemtohoto období sesnížily o 337tis. Kč,a to zejména
z důvodupřiřazení nákladůPodfondům.Zbylénákladypředstavují hlavněpoplatkyz vedenéhobankovního účtuúčetní

jednotkyFond,kterézatím nebylypřiřazeny Podfondu.V druhémpololetí bymělodojít k ročnímu vyčíslení a přiřazení

i tétočástinákladůPodfondům,čímž Fonduvzniknevýnosa pohledávkazaPodfondyvevýšijehodosavadních nákladů.

Očekávaný celkový roční výsledek hospodaření Fondu je tak nula.

Majetek

V souladu se stanovami a statutem Fond oceňuje svůj majetek a závazky reálnými hodnotami jednou ročně, k datu

účetní závěrky.Protok datuvyhotovení pololetní zprávyEmitenta nejsou majetek anizávazkypřeceněny reálnými

hodnotami.

Neinvestiční majetek Fondutvoří bankovní účetsezůstatkem 16tis. Kča obchodní a jinépohledávky zainvestiční částí
ve výši 1439 Kč.

Aktiva

Fondvykázalv rozvazek datusestavení mezitímní účetnízávěrkyaktivav celkovévýši1455tis.KčZaprvní pololetí 2019
se tak celková výše aktiv snížila o 3 tis. Kč(tj. o 0,21 %). Tento pokles byl ovlivněn především vykázanou ztrátou ve

sledovanémobdobía odpovídajícím snížením peněžních prostředků. Bilancesestavenák 30.6.2019neobsahuježádné
dlouhodobá aktiva. Celková suma aktivje taktvořena jen položkou krátkodobých aktiv. Nakonci pololetí tvoří 98, 9 %
těchto veškerých krátkodobých aktiv Obchodní a jiné pohledávky, jejichž podíl na celkových investičních aktivech se

oproti počátkurokunezměnil,a dálepeněžními prostředky naběžnémúčtuvevýši16tis. Kč.jejichžhodnotaoproti

srovnávacímu období klesla o 3 tis. Kč.

Financování majetku

Se skládá z jednotlivých položekvlastního kapitálu a z krátkodobých závazkůvůči akcionářům. Žádnédlouhodobé
závazkyFondneregistruje.
Vlastní kapitá!

Fondusesestávázezákladního kapitáluvevýši10Kča výsledkuhospodaření zasledovanéobdobívevýšiztráty3 tis.
Kč.Hodnotazákladního kapitálusev průběhusledovanéhoobdobí snížila nazákladěrozhodnutí valnéhromadyo snížení
zapisovanéhozákladního kapitáluzedne18.9. 2018.Základní kapitálbyl potépozměnězápisuv OŘvesledovaném

obdobísnížen z původní hodnoty2 000000Kčnasoučasnou hodnotu 10Kč.Přisnížení základního kapitálubylanejprve
částsnižovanéhozákladníhokapitálupoužitanasnížení ztrátyminulýchletvevýši542tis.Kč.Zbývající částsnižovaného
základního kapitálu bylapotépřevedena jako závazekvůčiakcionářům, kteří disponují zakladatelskými akciemi Fondu.
Vesledovanémobdobí neproběhlyvevztahuk základnímu kapitálujinétransakcenežtytovýšepopsané.V budoucím
období lzeočekávatzrušení vykázanéztráty.
Cizí zdroje

v celkovévýši1458tis.Kč,jsoutvořeny krátkodobýmizávazkyvůčiakcionářům.ŽádnédlouhodobézávazkyFondvesvé
rozvaze neeviduje.

6.

PŘEDPOKLÁDANÝ
BUDOUCÍVÝVOJEMITENTA

Cílem Emitenta coby samostatné účetní jednotky Fondje vytvářet formálněprávní zázemí pro investiční činnost
realizovanou prostřednictvím jednotlivých Podfondů,jakje tato popsána v jejich statutech, výročních, a případně i
pololetních, zprávách. V těchto Podfondech je v dalším období plánováno nadále se věnovat investicím

v technologickém, průmyslovéma realitním odvětví. SámFondpakpůsobíneutrálně,kdyžneplánujedosahovatžádných
vlastních ziskůči ztráta ve vztahu k neinvestiční částinemájinéplányneždokončit proces související se snížením
základního kapitálu.

Řízení rizika nejvýznamnější podstupovaná rizika Emitentem spojená s jeho investiční činností jsou uvedena níže.
Ostatní rizikasouvisející s dalšími činnostmi Emitentajsoupakuvedenav rizikovémprofiluvestatutu Fondu.

Riziko tržní

V souvislosti s možností Emitenta investovat do kapitálových obchodních společností a případně dalších aktiv,
je Emitent vystaven tržnímu riziku, tedy riziku poklesu hodnoty majetku v jeho držení z důvodu změn

ekonomickýchpodmínek, úrokovýchměrčijinýchekonomickýchveličinčiz důvoduzměnyvnímání příslušného
aktiva trhem.

Základním nástrojem řízení tržního rizikajediverzifikace majetku prostřednictvím investičních limitů, kdyjsou
omezovány pozice Emitenta projednotlivé typy aktiv a jednotlivé pozice.

Navzdory uplatňování výše uvedených principů diverzifikaceje Emitent subjektem zaměřeným zejména na
investicedokapitálových obchodních společností. Vývojhodnoty akcieEmitenta budev budoucím období tak
závisetprimárněnavývoji cenjednotlivých investic v jeho majetku.
Rizikonedostatečnélikvidity

Vzhledem k tomu, že portfolio Emitenta je sestaveno převážně z investic do burzovně neobchodovaných
kapitálových společností, je vystaven zvýšenému riziku nedostatečné likvidity, tedy riziku, žeurčitéaktivum
nebude zpeněženo řádně a včas za přiměřenou cenu, a Emitent tak nebude schopen dostát svým splatným
závazkům.

Základními nástrojipro řízení rizikanedostatečnélikvidityje pravidelnéudržování minimální likvidní rezervy
pro případ krytí neočekávaných výdajůa pravidelnésledování peněžních toků.

Při řízení těchto peněžních toků Emitent zohledňuje nižší likviditu aktiv vesvém 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 zpětných odkupů v minulých obdobích nedává statisticky významná data o budoucích zpětných
odkupech, přesto není očekáváno, že by se Emitent dostal v budoucím období do situace, 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 dostátsvým závazkůma dodat majetek nebozaplatitvesjednaném termínu.

Riziko je řízeno nastavenými postupy pro výběr protistran a obezřetné vypořádání při každé transakci.
S ohledemnatodosudk výskyturizikavypořádání nedošloa anidobudoucnaEmitentneočekává,žebymohlo
dojít keztrátěEmitenta v důsledku selhání protistrany při dokončení a vypořádání transakce.
Riziko úvěrové

Emitent máv rámcisvéinvestiční činnosti možnost poskytovat úvěrya zápůjčkya je tak případně vystaven
riziku nesplacení svých pohledávek.
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Úvěrovérizikoje řízeno jednak diverzifikací, kdymáEmitent nastaveny investiční limity pro poskytování úvěrů
jednotlivým dlužníkům, a zároveň důsledným prověřováním bonity dlužníka, kterému je úvěr poskytován.
Emitentzároveňvyužívá dle povahysituacezajišťovací nástrojes cílem snížit podstupované riziko.
S ohledem naaplikování výše popsaných postupů nedošlo vesledovaném období k výskytu tohoto rizika a ani
dobudoucna nejsou očekáványvýznamnéztrátyspojenés úvěrovýmrizikem.
Rizikospojenés využíváním pákovéhoefektu

S ohledem namožnostEmitentavyužívat pákovýefekt,zejménav důsledkupřijímání úvěrůa zápůjček,může
docházetkezvyšování podstupovaného rizika.S pákovým efektem je Emitent schopen dosáhnoutvyšších zisků
zesvýchinvestic, alezároveňmůžebýtvystaven i vyšším ztrátámv případě neúspěšnéinvestice nežv případě,
kdy by pákový efekt nevyužíval.

Emitent riziko spojené s využíváním pákového efektu kontinuálně vyhodnocuje a má nastaveny limity pro
maximální pákovýefekt.

Ve sledovaném období nedošlo k výskytu tohoto rizika a ani v budoucím období nejsou očekávány ztráty
v důsledku rizika spojeného s využíváním pákového efektu.

Ostatní rizika

Přisvéběžnéčinnosti můžebýtEmitentdálevystaven měnovému riziku,politickému (právnímu) riziku,tj. riziku
změndaňovýchsazeba legislativy, riziku outsourcingu, riziku vyšší moci a dalším ostatním rizikům.

Přestože máEmitentaplikoványpostupyprořízení těchtorizik,kterébymělyzabránitvznikuztrát,nelzevšechnarizika
zceia eliminovat a Emitent upozorňuje akcionáře, žeminulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.

7.

VYMEZENÍ A TRANSAKCE SESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI

Fondposoudilotázkuspřízněnosti osobdlemezinárodního účetního standardu IAS24.AčkolivAMISTAISjejediným

členemstatutárního orgánuFondu,jepři posuzování možnéhovztahuspřízněnosti nutnév souladus bodem10tohoto
standardu upírat pozornost k podstatě vztahu AMISTA ISs Fondem, a nikoli jen k právní formě. Fond je obchodní

společností, která je ve smyslu ustanovení § 9 odstavce l zákona č. 240/2013 Sb, o investičních společnostech
a investičních Fondech investičním Fondem s právní osobností, který má v souladu s ustanovením

§ 152odst. l žák.č.89/2012Sb.,občanskýzákoník, veznění pozdějších předpisů, individuální statutární orgán,jímž je
právnická osobaoprávněnáobhospodařovat Fond,AMISTAinvestiční společnost, a. s.Podstata vztahu Fondua investiční

společnosti mátedyzejménaregulatorní charakter,tj. není faktickýmvztahemspřízněnosti. NavztahFondua AMISTA
investiční společnosti, a.s.setedy uplatní ustanovení bodu11písm. a) mezinárodního účetního standardu IAS24.
Spřízněné strany Emitenta

Kapitálověspřízněné subjekty:
TR-Solar, a.s.

IČO:460 43 616

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

IČO:367 97 421

Sídlo: Turbínová 3, Bratislava83104,Slovenskárepublika
Pour les gens, a. s.

IČO:512 Ol 054

Sídlo: Klenová 9, Bratislava - městská část'Nové Město 831 Ol, Slovenská republika
Pow-en, a. s.

IČO:43860 125

Sídlo: Prievozská4B, Bratislava82109,Slovenskárepublika
E-Group, a. s.

IČO:441 83 453

Sídlo: Trnavskácesta27/B, Bratislava83104,Slovenskárepublika
REMAC Properties Holding s. r. o.

IČO:06865 097
Sídlo: Podlipami 2559/37,Žižkov,13000 Praha 3
Discovery Residence s. r. o.

IČO:510 59 631

^ídlo: Trnavská cesia 27/B, Bratisiava 83104, Slovenská republika
Andalusia Development, s. r.o.
iČO:077 09 129
Sídlo: 42/14, StaréMěsto, 11000 Praha l
AvSens, a. s.

IČO:472 58 268

Sídlo: Okružná574/24, 90042 Dunajská Luzná,Slovenská republika
Eterbase, a.s.

IČO:523 80505

Sídlo: Hurbanovo námestie3 81106Bratislava - Staréměsto.Slovenskárepublika
Jinak spřízněné osoby:

Ing. DUŠANKLIMEŠ,dat. nar. 31. října 1980
Pod lipami 2559/37, Žižkov,130 00 Praha 3

Mgr. ing. MAREKJOCH,dat. nar. 10. listopadu 1981
Liliová 648, 253 03 Chýně

Emitent neeviduje ve sledovaném období žádnétransakce sespřízněnými stranami či osobami.
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8.

OSTATNÍSKUTEČNOSTI

S účinností od3.6.2019došlokezměněstatutu Fonduspočívající vezměněúplatydepozitáře a zároveňv jehocelkové
aktualizaci.

Valná hromada dne 21. l. 2019 přijala svým rozhodnutí toto usnesení:

.

Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrkuzaaktuální účetní období
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Číselné údaje
MEZITÍMNÍ ÚČETNÍZÁVĚRKA

Součástí této pololetní zprávyje zkrácenáindividuální mezitfmní pololetní účetní závěrka,která podáváinformace
o^hospodaření Emitenta. Mezitťmní pololetní účetní závěrkanepodléháauditu, aninijaknebyla nezávislým auditorem
přezkoumána.

Informace o IAS

Emitent ZMJSICAVa.s. používá mezinárodní účetní standardy od l. l. 2019. Mezitímní pololetní účetní závěrkabyla

tedy vyhotovena v plném rozsahu v souladu s IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví a v jeho návaznosti v souladu

s-Mezinárodnlm'. standardy"četního VYl<az"ictví (IFRS),Mezinárodními účetními standardy(IAS)a jejichinterpretacemi

(SICaIFRIC)(společněpouzeIFRS)vydanýmiRadouproMezinárodníúčetnístandardy(IASB)a přijatými Evropskouunií
Mezitímní účetní závěrkutvoří:

A
/^
/l
/t
A

Zkrácenývýkazo finanční situaci,
Zkrácenývýkazo úplnémvýsledku hospodaření,
Zkrácenývýkazzměnvlastního kapitálu,
Zkrácenývýkazo peněžních tocích,
Vybranévysvětlující poznámky.

Srovnávacím obdobím je v případě:

A Výkazuo finanční situaci konec minulého účetního období, tj. 31. 12. 2018, které bylo auditovánojako
srovnatelné období, tvořící součást účetní závěrkyFondu k 31. 12. 2018, a sestaveno dle IFRS

A Výkazu o úplném výsledku hospodaření, Výkazu změn vlastního kapitálu a Výkazu o peněžních tocích
6 měsíců počínaje lednem do června 2018.
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ZKRÁCENÝVÝKAZO FINANČNÍSITUACIK 30. 6. 2019
tis. Kč

30. 6. 2019

31. 12. 2018

Celkem

Celkem

Obchodní a jiné pohledávky

1439

1439

Peníze a peněžníekvivalenty

16

19

Krátkodobá aktiva celkem

1455

1458

Aktiva celkem

1455

1458

1455

1458

o

o

1455

1458

30. 6. 2019

31. 12. 2018

Celkem

Celkem

Základní kapitál

o

2000

Neuhrazená ztráta

o

-202

Výsledekhospodaření období

-3

-340

Vlastní kapitálcelkem

-3

1458

AKTIVA
Dlouhodobáaktiva
Portfolio finanční investice

Dlouhodobéinvestiční úvěry
Dlouhodobáaktiva celkem

Krátkodobá aktiva

z toho z investiční činnosti

z toho z neinvestiční činnosti
Aktiva celkem

tis. Kč

PASIVA

VLASTNÍ KAPITÁLA ZÁVAZKY
Vlastní kapitál

Dlouhodobé závazky
Odloženýdaňovýzávazek

Dlouhodobézávazkycelkem

Krátkodobé závazky
Obchodní a jiné závazky
15

Ostatní závazky
Splatná daň z příjmů
Závazkyvůčiakcionářům

1458

Krátkodobézávazkycelkem

1458

Závazky celkem

1458

Vlastní kapitála závazkycelkem

1455

1458

1455

1458

o

o

1455

1458

z toho z investiční činnosti
z toho z neinvestiční činnosti
Pasiva celkem

ZKRÁCENÝVÝKAZO ÚPLNÉMVÝSLEDKUHOSPODAŘENÍ
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 30. 6. 2019
od l. l. 2019

Od l. l. 2018

do 30. 6. 2019

do 30. 6. 2018

Ostatní finanční výnosya náklady

-3

-7

Finanční výsledek hospodaření

-3

-7

tis. Kč

Výnosyz majetkových účastí
Přecenění investic

Úrokovévýnosy

Správní náklady

-333

Provozní výsledek hospodaření

-333

Zisk(ztráta) před zdaněním

-3

-340

-3

-340

-3

-340

Daň ze zisku

Zisk (ztráta) za období

Ostatní úplný výsledek

Ostatní úplnývýsledekzaobdobí pozdanění
Celkový úplný výsledek za období
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ZKRÁCENÝVÝKAZO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 30. 6. 2019
tis. Kč

Upsaný
základní
kapitál

Stav k 1. 1. 2018

Vlastní

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělenýzisk/ztráta

kapitál
celkem

2000

-202

1798

Příděl do Fondu- emise akcií

o

Výsledek hospodaření k 30. 6.
2018

-340

-340

Stav k 30. 6. 2018

2000

-542

1458

Stav k 1. 1. 2019

2000

-542

1458

Snížení základního kapitálu

-2000

-2000

Úhradaztrátysnížením ZK

542

542

Výsledek hospodaření
-3

k 30. 6. 2019
Zůstatek k 30. 6. 2019

-3

ZKRÁCENÝVÝKAZO PENĚŽNÍCHTOCÍCH
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 30. 6. 2019
tis. Kč

od 1. 1. do 30. 6. 2019

od 1. 1. do 30. 6. 2018

Peněžní tok z provozních činností
Ztráta za období

-3

-340

Úrokovévýnosy

o

o

Změnyz přecenění

o

o

Úpravy o:

Pohledávky dividendy
-3

Změnastavuzávazkůa jinýchzávazků

-340

-25

Změna stavu obchodních a jiných pohledávek

o

-843

-3

-1208

Zaplacené daně ze zisku

Cist penLe - provozních činností

-1208
17

Peněžní tok z investičních činností
Změna stavu poskytnutých úvěrůa půjček
Změnastavu závazkůvůčiakcionářům
Snížení ZK

Čistépeníze použité v investičních činnostech

1458

o

-1458

o

o

o

Peněžní tok z financování (neprovozní cashflow)

Čistépeníze použité ve financování

Čistézvýšení peněza peněžních ekvivalentů

-3

-1208

Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období

19

1227

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci obdo-;í

16

19

18

Vysvětlující poznámky k výkazům
l. KOMENTÁŘEK ÚČETNÍMVÝKAZŮM

Pro účelyúčetní závěrkymají níže uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3,
Praha8, PSČ18600
ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

ZMJSICAV,a.s.,IČO:06078265,sesídlem Jugoslávská620/29,Vinohrady,12000,Praha2,
obchodní společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudemv Prazepod

sp. zn. B 22470

Účetníobdobí

Období od l. l. 2019 do 30. 6. 2019

2. VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVU MEZITÍMNÍ ÚČETNÍZÁVĚRKY
Charakteristika a hlavní aktivity Fondu

Fondbylzaloženv souladuseZOKa ZISIFnadobuneurčitou zakladatelskou listinouzedne9.2.2017a vzniklzápisem
doobchodního rejstříku vedenéhoMěstskýmsoudemv Prazepodsp.zn.B 22470dne4.5.2017.Fondbylzapsándo

seznamu vedeného ČNBdne 2. 5. 2017.

Právní forma Fonduje akciováspolečnost s proměnným základním kapitálem.Sídlem Fonduje Českárepublika

^kontaktní údajedohlavního místa výkonujehočinnostijsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3, 18600Praha8 - Karíín^tek
226 233 110.

Fondje investičním fondems právní osobností, kterýmáindividuálnístatutární orgán.Tímto orgánemJeprávnická

osoba, společnost AMISTAinvestiční společnost, a.s., kteráje oprávněnaobhospodařovat a administrovat Fondod
4. 5. 2017.

Předmět podnikání Fondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst. § 95 odst. l písm. a) zákona o investičních

společnostech a investičních fondech
Sídlo Fondu

Ulice:
Obec:

PSČ:

Jugoslávská 620/29

Praha 2 - Vinohrady
12000

Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a.s.

IČO27437558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
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Zastoupení právnickéosoby
l ng. Ondřej Horák
Ing. Petr Janoušek
Mgr. Pavel Bareš

Správní rada Fondu

Předseda správní rady: Ing. Dušan Klimeš (od 4. 5. 2017)
narozen:31. 10. 1980

Clensprávní rady:Mgr. Ing.MarekJoch (od4. 5.2017)
narozen:10. 11. 1981

Fond, JYtvárl podfondy:jako majetkově oddělené části Jmění Fondu. O majetkových poměrech Podfondů, jakož
^dalších skutečnostech,sevedeúčetnictví tak,abyumožnilosestavení účetnízávěrkyzakaždýjednotlivý'po'dfon"ď
K datu sestavení mezitímní účetní závěrkymáFond3 Podfondy:
.

ZMJ,podfond IndustryInvestments

.
.

ZMJ, podfond RMC Properties
ZMJ, podfond PrudentialGlobál Fund

Změny v obchodním rejstříku

v.prubehuúčetnÍho období
doš10kesnížení základního kapitálu22000000Kčna 10Kč.Změnabylazapsánado
dne

o.bchodn!ho/ejstříku

4-.3:2019-10Q ks kusových akcií

na

jméno

akcií najménov listinnépodobě.

v

"stinné Podobě bylo nahrazeno 10

k7rkuso"vý"ch

Akcionář Fondu k 30. 6. 2019

Jediným akcionářem Fonduje PATRIA INVESTa. s. IČO:35927135
Konečnýmvlastníkem Fonduje JozefBrhel

Základní předpoklady pro zpracování mezitímní účetní závěrky

Mezitímní účetní závěrkaFondu zaobdobí od 1. 1. 2019do30.6.2019 byla sestavena v souladu s Mezinárodními
standardy účetního vykaznictví ("IFRS") ve znění přijatém Evropskou unií na základěnařízení (ES) č."1606/2002,

o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

'

' " --'--'

Mezrólmn'_účetni, závěrl<abylasestavenanaprincip"nepřetr2itého a časověneomezenéhotrváníúčetníjednotkya byla

připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami.

Přechod naMezinárodní standardyúčetního výkaznictví

Fond v teto mezitímní účetní závěrcepoprvé uplatnil Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International

Financial Reporting Standards - IFRS)schválenými pro použití EU.

pród_?chodemna, MezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíFondsestavovalúčetnízávěrkyv souladus českými

účetními PředP-sydlePožadavkůzákonač.563/1991S.,o účetnictví, vezněnípozdějších předpisů," daleTenJakon'"

a vyhlášky C.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona- Českéúčetní standardy pro fhanČní
lnstituce'v pruběhuroku. 2018by'yakciepodfonduPřijaty k obchodování naevropském regulovaném'trhu (Burza

cennýchpapírů Praha,a.s. ) a Fondsev souladuseZákonemrozhodl, žepoužijeproúčtovánía sestavení účetni:záver
Mezinárodnístandardyúčetního výkaznictví od 1. 1. 2019.

Datempřechodu naIFRSje 1. 1.2019a k tomutodatuFondzpracovalzahajovací rozvahu,v níž sepoužilaúčetní

pravidla,kterájsouv účinnostik datuprvní účetnízávěrkyzpracovanépodleIFRStedyk l. l. 2019.
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3. PROHLÁŠENÍO SHODĚS ÚČETNÍMIPRAVIDLY

Mezitlmmůčetnl závěrkabyla sestavena v souladu se standardem IAS34 Mezitímní účetní výkaznictví a v je

nacva^ostivsouladus Mezinárod"ím'standardy účetního výkaznictví (International Finanaal"ReportÍngStandarósu
IAS/IFRS)a jejichinterpretacemi (SICJFRIC)vezněnípřijatém Evropskouunií.

- -. . -r-"..^ --,

?-ovná.vacím
obdobím ve zkráceném VYkazu ° fína"cní situacije k 31. 12. 2018 a ve zkráceném výkazu výš
hospodaření ostatního úplného výsledku, výkazu změn vlastního
kapitálu výkazu peněžni-ch~to'cích'je"k30. 6y.ToT8"
Tvetlu^cípoznamkyobsahujl dostačuJÍCÍ '"f^macetak,abyinvestorřádněporozumělveškerýmvýznamnýmzměnám
v hodnotácha jakémukolivvývojiv dotčenémpůlročním období,ježodrážítytozkrácenévýkaze
Mezitímní účetnízávěrkav tétopololetnízprávěnepodléháauditu,aninijaknebylanezávislýmauditorempřezkoumána.
a

a

o

4. NOVÉIFRSSTANDARDYA INTERPRETACE

Nasledujlcí "PIavyIFRS'. kteréjsoupřijatépropoužitív Eu'sestalyzávazněúčinnýmiv běžnémobdobí. Obecněvšechny

tytoúpravyIFRSvyžadují plněretrospektivní použití (tj.srovnávací hodnotymusí býtreklasifikovány), jenněkteréz nich
vyžadují použití prospektivní.
.

l FRS 9 Finanční nástroje,

.

l FRS15 Výnosy ze smluv se zákazníky,

.

Úpravystandardu IFRS2 Klasifikace a ocenění platebních transakcí na základěakcií.

.

ÚpravystandarduIFRS4 UplatňováníIFRS9 Finančnínástrojes pojistnýmismlouvamiIFRS4,

.

ÚpravystandarduIAS28Dlouhodobépodíly v přidružených a společnýchpodnicích,

.
.

Úpravystandardu IAS40 Převody investičního majetku,
IFRIC22Transakce v cizích měnácha předem hrazenáprotihodnota
ÚpravyIFRSpřijaté pro použití v EU, kteréjsou závazněúčinnéod l. l. 2019:

.

IFRS16 Leasing,

.
.

IFRIC23 nejistota ohlednězacházení s daněmiz příjmů,
l PRS9 Předplatnésezápornoukompenzací,

.

IAS26dlouhodobé podíly v přidružených společnostech a společných podnicích,

.

IAS19změna, zkrácení nebovypořádání projektů,

.

Roční zdokonalení IFRSproobdobí 2015-2017- různéstandardy

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

.

IFRS9 Finanční nástroje(vydanýv červenci2014)

Te"IO _standard nahrazuje IAS 39 Finanční

nástr°Je:

"čtování

a

oceňování

s

tím,

že nadále

platí výjimka

dle IAS 39 pro

zajištění^reálnéhodnotyúrokovéangažovanostiúčetníjednotkyv portfoliufinančních aktivnebofínančních"zava^ů

ajes,lůcetníjednotky mohouzvolit'zdabudou0 všechzaJ'ištěníchúčtovatpodlepožadavkůIFRS9,nebo~nadále'podle

stávajících požadavkůobsaženýchv IAS39,dokudnenabydeúčinnostistandardvyplývající z projektuIASBzaměřeného
na makro zajišťovací účetnictví.

Nověbudou finanční aktiva klasifikována na základěobchodního modelu pro řízení finančních aktiv a charakteristik

smluvních peněžníchtokůtvořenýchvýlučněsplátkamijistinya úrokůz nesplacenéčástkyjistiny(tzv."SPPItest")"
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Těmito kritérii definuje kategorie oceňováníjako:

. Finanční aktiva v naběhléhodnotě ("Amortized cost"- AČ).

. Finanční aktivav reálnýchhodnotáchpřeceňovaná prostřednictvím účtůvýnosůa nákladů("FVTPL").

. Finančníaktivav reálnýchhodnotáchpřeceňovanáprostřednictvím účtůúplnéhovýsledkuhospodařen,("FVOCI").
Novýmodelsnížení hodnotysepoužijenafinanční aktivaoceňovanázůstatkovou hodnotou neboreálnouhodnotou

vykázanoudoostatního úplnéhovýsledku (kroměinvesticdokapitálových nástrojů)a nasm"luvnÍ aktiva.'
Klasifikace a ocenění:

Pohledávkya úvěryFondujsouklasifikoványv rámciobchodníhomodelu,jehožcílemjedržetfinančníaktivazaúčelem
toků ("heldto co"ect")- Na skladě
výsledku SPPI
mohou být úvěry"kia sifíkov"án7b uď
!ako-Acnebo_FVTPL
vedenípředpokládá'žedrženáfina"cníaktivasplníSPPItesta budouklasifíková'naJakoAC^;žené
investice budou ocenění FVTPL.

ZÍkánLsm'uvn'ch"peněžních

testu

US=a. poh'edávkyJsouPrvotnězachyce"yv naběhléhodnotěupravenéo transakční náklady,kteréjsou přímo
p!^te!neJej!ch,, vznN<u'a následněse°ceňuJÍvnaběhléhodnotěs použitím metodyefektivní úrokoró'm^'po

zohlednění jakékoli ztráty zesnížení hodnoty.

^n.osoveurokYsevvl<azujlpomocíVYPOČtenéefektivní úrokovémíryvevys'edkuhospodaření. Vedenínepředpokládá,
žebyevidované pohledávky podlehly riziku zesnížení hodnoty.

'

' ~ ""'"~~r'~'""""'

Znehodnocení:

Moddsr"zenlhodnotyvlFRS9 nahrazuj^^^ "vnikléztráty"v IAS39výhledovýmmodelem"očekávanéúvěrové
zirstYxc
o2..znamená'že již nebude nutné' aby ztrátová událost nastala předtím' než zaúčtuje"opravnápoložka''na
snížení hodnoty.
se

DleIFRS9 seopravné položky ocení najednom z následujících dvou základů:

' 12mes?LocekáYané<úvěrové 2tráty:Jednáse °očekávané úvěrovéztrátv'jež^"'kají v důsledku možných
nedodržení závazkůběhem12měsíců oddatavykázání.

.

Očekávané úvěrové

očekávané úvěrové ztráty,
pi ráty dobu trvání: Jedná
1 nedodržení závazkůběhemočekávanédobytrvání finančního nástroje.
za

se o

jež vznikají

v

důsledku všech

IFRS
9obsahuje_nový obecnýmodelzajišťovacího účetnictví, kterýzajišťuje většíprovázanostzajišťovacího účetnictví
řízením rizik.

s

^Druhy zajišťovacích

vztahů

-

reálná hodnota, peněžní tok

a

čistá'

/, avšak budevyžadován dodatečný úsudek.

investice

zahranÍČnUednotkv1 '^

Standardobsahuje^nové požadavkynadosaženi,udržení a ukončení aplikacezajišťovacfho účetnictví a i

jakozajištěnépoložkybylyurčenyi další rizikovépozice.

'

22

--. -. --. -j-,

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

IAS39

IFRS9

Finanční investice

FVTPL

Investiční úvěry

Úvěrya pohledávky

V amortizované hodnotě

Pohledávkyz titulu půjček

Úvěrya pohledávky

V amortizované hodnotě

Investicedo dceřiných a přidružených
podniků,společných podniků

Hotovost a peněžní ekvivalenty

Úvěrya pohledávky

V amortizované hodnotě

Závazkyz obchodních vztahů a jiné závazky

Finanční závazky

V amortizované hodnotě

Ostatní

Finanční závazky

V amortizovanéhodnotě

. IFRS15Výnosyzesmluvsezákazníky (vydanýv květnu2014)
Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Standard nemá dopad na mezitímní účetní závěrku.

.

Úpravystandardu IFRS4 Uplatňování IFR59 Finanční nástroje spolu s IFRS4 Pojistné smlouvy (vydané v září

2016).

Novelizacezavádídvěvolitelná řešení. Jedním z řešení je dočasnéosvobození odIFRS9,tzn.V podstatěodložení

aplikaceIFRS9 v případě některýchpojistitelů. Druhýmřešením jetzv. překlenovací přístup k prezentaci,jehož
účelemje zmírnit volatilitu, ke které můžedojít při aplikaci IFRS9 před chystaným standardem upravujícím
pojistnésmlouvy.
Dopad na mezitímní účetní závěrku:
Standard nemá dopad na mezitímní účetní závěrku.

. ÚpravystandarduIFRS2 Klasifikacea oceněnítransakcí s úhradamivázanýminaakcie(vydanév červnu2016),
Tato novelizace objasňujeúčtování o transakcích s úhradouvázanounaakciev následujících oblastech:

.

dopady rozhodných podmínek a podmínek, kterénejsou rozhodnými, na oceňování úhradvázanýchna
akcie vypořádaných v hotovosti;

.

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

daněa úprava podmínek úhradyvázanénaakcie, která mění klasifikaci transakce z transakce vypořádané
v hotovosti natransakcivypořádanou kapitálovýminástroji.
Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Standard nemádopad na mezitímní účetní závěrku.

Roční zdokonalení IFRS- cyklus 2014-2016 (vydáno v prosinci 2016) obsahuje úpravytří IFRS:
. IFRSl - První'přijetí Mezinárodníchstandardůúčetníhovýkaznictví
.

IFRS12-Zveřejnění účastí v jiných účetních jednotkách

.

IAS28- Investicedopřidružených a společnýchpodniků
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Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Revizenebudoumít namezitímní účetní závěrkuvýznamnýdopad.

. IFRIC22Transakcev cizíchměnácha předem hrazenáprotihodnota (vydánov prosinci2016)

'FRic22..wad!pozadavkyohledně toh0'jakýměnovýkurzpou2ít PřiOkazovánitransakcí v cizíměně(např.

^osovych^ransakcí) v případech, kdyjeplatbaposkytnutačipřijatapředem,a objasňuje,žedatem'transa~k'ce

Íe.clalu m'-kdLspolečnostprvotně

zaúčt"Je zálohov°" Platbu

nebo

výnos příštích

obdobTz titulu

PřÍjetí"zaTohyE

utransa.kclzahrnujících více poskytnutych čipřij^ých platebvedekaždáposkytnutá čipřijatá-píaróa~ke"'vzniku'

samostatného data transakce.

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Aplikacenemánaúčetní závěrkuvýznamnýdopad.

. ÚpravystandarduIAS40Převodyinvesticdonemovitostí (vydanév prosinci2016),
Tatonovelizace poskytuje vysvětlení ohledněpřevodů doneboz investic donemovitostí.
Převod

dojného investic do nemovitostí by měl být proveden pouze tehdy, pokud došlo ke změně užívání
nemovitosti, a tatozměnaužívání byvyžadovalaposouzení toho,zdanemovitostsplňuje
kritéria
invest7ce'"do
nemovitosti.
"
'
- - -. ----'z

Dopad na mezitímní účetní závěrku:

Nedošlo kezměněužívání investic, proto aplikace nemá na účetní závěrkuvliv.

Standardya interpretacevydanéRadoupromezinárodníúčetnístandardy(IASB),aledosudnepřijaté EU
L1 7'4 2019 nebYly schváleny k pou21vání Eu násled"J'tích standardy, úpravy stávajících standardů nové
interpretace
a nemohou byttedy použityspolečnostmi sestavujícími svou účetní závěrkudle l F~RSvěznění
EU:
v

a

.

IFRS14Časovérozlišení při cenovéregulaci(vydanýv lednu2014),

.

IFRS17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017),

.

Úpravystandardu IFRS3 Podnikové kombinace (vydanév říjnu 2018)

. ÚpravystandarduIFRS9 Předčasnésplacenís negativní kompenzací{vydanév říjnu 2017),

* upw,y.?ndardů'FRSloalAS28prodeJneboVK^^tivmeziinvestorema přicíruženým'nebo společným
podnikem (vydané v září 2014),

* IFRIC22Transakcev cizlchměnácha předem hrazenáProtihodnota (vydánov prosinci2016),
.

.

IFRIC23Účtovánío nejistotěu daní z příjmů (vydanév červnu2017),
IAS12- Daněz příjmů.

Tyto standardy neměly vesledovaném období žádnýdopad naúčetní závěrku.
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5. PŘEHLEDZÁSADNÍCH ÚČETNÍCHPOSTUPŮ
Metoda efektivní úrokové míry

nlo da^kt;vnl. úrokovemlryť .metoda vyPočtu.

Ostatkové hodnoty dluhového nástroje

a

alokace

úrokového

S^^^S^^Í0^^^?^^^^^^^
d°b""inlď"horóh°ró'aroj^
S^o:XS/, Sn
p° °cekárano"

y^yno^askladysevykazujínazákladěefektivní úrokovémíry dluhovýchnástrojů,kroměfínancnfchaktiva závazků
. v reálnéhodnotěvykázanédoziskuneboztráty.

Pohledávky

^k^p^ledavk^nik'éz, 'nve?ičníč'nnostijsou krozvahové^"dnioceňoványv naběhléhodnotě,přičemžzměny

^^z^:s^^=;lto^==^:^
Odúčtování

^^^^OU^Sl^d^lm/nLpráva. k.zfekání. peněžníchtoků^chtoaktivzaniklanebobylatato

^S^^(^^h", ^!u^kyFT^Í2Ni^vlast^
"<">a;.
ab'

^^^S^STF

und

s<°"

k°n'r°lu nad "'"".

>

-po^ň^;:^o:c;:

Snížení hodnoty finančních aktiv

FSn^ktiva:tíera^!oul<lasifíkována vreálnéhodnotě'jsouvždyk datuúčetn-"verkyposuzována .a účelem

zjištění, zdaexistujeobjektivní důkazo tom,žedošlokesnížení jejichhodnoty.

!<e^uzem^T3 tvurčiteho fn ančního aktiva. nebo

šupiny finančních

aktiv

a v

důsledku toho ke ztrátě

S1 lS^^Z!r?^exist?e-llo^vnídůk^žesesnm^dno^v^^^

se

snížení

^^^^ í^^mZ^^^ ak^(;udalostvedoudkeztrátě;'ia ^"dábs^ebo^l^)^^
^^ ml^t ^^ad;va;^^OUÍPerózmtoky^aného fínančmho^tiva'nebo'skup^y^^^:^

^^^;v^^drou;,
Havn!mi, ukazďtelisnížení hodnotyÍ^"^"amne
finanční
^eyd^'^S
t, žedlužník ohlásí úpadek,neplní.
'
----.---u^o,
Ztrátysesnížení hodnotysezaúčtujídovýsledkuhospodaření a zohlednísenaúčtuopravnýchpoložek.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

p^eznllo stíedkl a.penězní ekvivalenty hotovost bance' Pokladní hotov^t krátkodobé vklady
dobousplatnostidotří měsíců.Fondvypracovávávýkazpenéžníchtokůs použitím'nepřřmem'et^
tvoří

v

a

s

původní

Vlastní kapitál / Fondový kapitál

^!^?l^roJe. em!tované_Fondem jsou uváděnyjakovlastní kapitálpouzev ro2^h", v němžnesplňují definici
finančního závazku.Hodnotaakdíje vyjádřena v českýchkorunách(CZK). ' "" ' '"""""'
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Finanční závazky

S^kL^ond:^mvest'čníannosti
jsouk rozvahové-"^ oceňovány
v reálné
hodnotě,přičemžzměnytéto
jsou účtoványdovýsledkuhospodaření.
"
-----,
Finančnízávazky,kterénejsouklasifikoványv reálnéhodnotě,jsouoceňoványv naběhléhodnotě.
Kompenzace finančních nástrojů

^^^^^v}!wkompenzovánv ajejichčlstáhodnotavykázánaveVYkazufí"ancní pozice,pokudje

ahr^Ia^dl l^l^^^^^^^Sn ^^?
^^i^z;L^^r^rrm
a vypořádat závazek.
Funkční měna a prezentační měna

^^^^^?^eT?'";J!skýchl<orunách
(KČ)'.kteréjsousoučasnéfunkčníi P-ntačníměnou
FT, "P^St Skdelsou °bch°d°vány"'praEké Bur"'vse*n'fm^^^^^^

,

Přepočet cizí měny

S^nk,al
.F^"úÍ^''^":/. S^Í^°. ekorom'?^^^^^ wk'erémFond^ >'"'°"""
^cnl.menaLprourólvtétoúčetnízávěrkysevýsledkya fínanční PoziceFonduvyjádří v"českých"ko7u'nJacTl
kteréjsoufunkční měnou Fondua měnouvykazování protuto účetní závěrku.' """" "rJ""IUJI" w^" wluww ["c1'

^z^we^^/ sróuse^an'akce

v

jiné měně'

než je funkční měna Fondu

^ měna), účtují

^^S^h?!en^^N^^ho^^u. tr"sak^^ks=l;^^^^e^S^^ použití
m^, ^^^^^^^^v^0^^^
^?^^Z^^^^^PĚ^!^^^^z'^r^^^^S^^
^p^odnoty' Nepeněžnípoložky'které^souměněnyv historických'ceníh^^^1:^^^
za

Odhady

S^;í^^^^S^e:^vedení. Fonduuc?lal°/°^odnuaodhadya stanovilopředpoklady,

^éS"^^lkaa.uce!n'hmetoda_ov"vňujívykázanouVVŠi^'^"vazkÍ ^n^ :^l^d;"SS'^;
^^^n^^^^T^^^^^zku"^e^;;te^chy^čte;;:l:u;ů;r^o^S^
^So°d:^!iii rd e"IF°"d"pre"ěďen°'ž'ls°"'ada"ych-p°dm'"'ekpl M^^^^^^^
^a^dp^a<!l!5wprubeínew'áová^ OPravyLetníchodhadůjsouzohledněnyv období,vekterémjsou

^.^:s:^^^to==^-=^^^^^s

Popsanéúčetnípostupybylypoužitykonsistentněvevšechobdobích vykázanýchv tétoindividuálníúčetnízávěrce.
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Spřízněné strany

Fonddefinoval svéspřízněné stranyv souladu s IAS24Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranaje spřízněná s účetníjednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

O ovládáúčetníjednotku,jeovládánaúčetníjednotkou nebojepodspolečným ovládáním s účetníjednotkou
mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);

ii) mápodíl v účetní jednotce, kterýjí poskytuje významný vliv; nebo
iíi) spoluovládátakovoutoúčetníjednotku;

b)stranaje přidruženým podnikem účetníjednotky;

c)stranajespolečným podnikem, vekterémje účetníjednotka spoluvlastníkem;

d)stranaječlenem klíčového managementu účetníjednotky nebojejího mateřského podniku;
e)stranajeblízkým členemrodinyjednotlivce, kterýpatří podpísmeno a)nebod);
fLst,rana. JLUdnotiivecpatrící
Četnuedno?ou'která je ovládána' spolu ovládaná neb° má nTpodstatný vliv přímo nebo nepřímo
pod písmeno d) nebo e) nebo Podstatné hlasovací právo dané"stř'anemal 'př'ím7neb^
Ja"kSO"vie
na

v

nepřímo takovýtojednotlivec.

Daňz příjmů

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

lbTbi^Smkou. daně'. kterase vztahuje k položkám zachYcenvm '" "statním úplném výsledku;unichžj^daňovTďopad
Ské..so.u"stlo ?tního. úp.'néhovýsledku P°ložkám "chyceným přímo jako'snížení nebo"zvyŠen7vlastn'ÍhokapÍt^uu
a

.

daňtakézachycena jako přímé zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu.

'" - '"'" """""" ""ř"1"'"'

SPLat.ná. daň.je očekávanvdaňovyzáva2ek zezdanitelných příjmů zadanýrok, kterýjevypočten vsouladu s českou

Íanov-ou-legis?, ivou z, alet.použitíuzákoněnYchdaňovYchsazebkekonciúčetníhoobdobnávšechnyúprav^platnécda^
oďoÍná. daňje vypočtena SPOUŽitím závazkové metody uplatněné na všechny přechodné rozdíly mezi daňovou
závazků a jejich účetními hodnotami.

odlozený..danovýzavazekse. vyl<azujeu všechzdanlteiny^ Přechodných rozdílů. Odloženádaňovápohledávkase

VYkazujeu všechpřechodnych rozd"ův "-"sáhu,v jakémje pravděpodobné,žev příštich'obdobích"b;de"kďsDozÍcÍ
k, proti němužlze uplatnit tyto přechodné rozdíly.

p.

rlv ypocet od'ožených daňových Pohledávek a "vážku jsou použity předpokládané daňovésazby platné v
vyrovnání pohledávky nebo závazku, na základě daňových
sazeb, které byly uzákoněny ke konci

obdobích

uTetního'o'bdob7l

Daňovépohledávkya závazkysezapočítávají, umožňuje-lizápočetzákon,a pokudsevztahují k témužfinančnímu úřadu.
Výnosya náklady

vynosy-jsou, zvyš!ním. ekonomického prospěchu'kněmuždošl°2a účetní obd°bí. Výnosysevykazují v případě, žeje
pravděpodobné,žepřinesou ekonomickýprospěchFondu,a lzejespolehlivěocenit. '"' " ''"~"Ji ' r"IK"^'
Nákladyjsou snížením ekonomického prospěchu, k němuž došlo zaúčetní období.

27

Informace o segmentech

s!a.ndaró'FRS-8vyzadujeidentifikaciprovozníchsegmentůnazákladě^^ěleníinterníchvýkazů,kteréjsoupravidelně

vyhodnocoványsubjektems rozhodovacípravomocízaúčelemalokacezdrojůa posouzeníJejichvýkonu^
6. VÝKAZO FINANČNÍPOZICI

Peněžní prostředky a ekvivalenty

Fondmávedenúčetv českýchkorunáchu Českéspořitelny, a.s.
Obchodní a jiné pohledávky

Fondevidujeobchodnía jinépohledávkyv celkovéhodnotěl 439tis.Kč,jednaseo pohledávkyzaPodfondy.
Odložená daň

Vesledovanémobdobínebylvyčíslen odloženýdaňovýzávazeknebopohledávka.

Vlastní kapitál

^;^plta;Je^?n")kskusových.
akciína. jménov listinnépodobě-Jednáseo zakladatelskéakciea jejich
: je podmíněna souhlasemstatutárního ředitele.
Kusové akcie k 1. 1. 2019:

100 ks
-90 ks

Snížení základního kapitálu:
Kusovéakcie k 30. 6. 2019:

Fondnevyplatil zarok2018aniv letech předcházejících podíly nazisku.

10 ks

Závazkyvůčiakcionářům

K 30. 6. 2019jeevidovánzávazekvůčiakcionářůmvevýši1458tis.Kčz titulusníženízákladníhokapitálu.
7. VÝKAZO ÚPLNÉMVÝSLEDKU
Ostatnífinančnívýnosya náklady
Finanční nákladyTvoří bankovní poplatky.
Spřízněné strany

a) Pohledávkya závazkyvůčispřízněným stranám

^len^uje pohledávky

za

poďondem

v

celkové VYŠI ' 439 tis- Kč- pohledávky
vznikly

2

titulu

Plateb Jménem

b) Finanční plnění oda vůčispřízněným stranám

Vesledovaném období nebylo uskutečněno žádnéfinanční plnění.
8. VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATU ÚČETNÍZÁVĚRKY

^2^u
s!^dcm10Jaky?ko"významnýchskutečností'kterésestalyP0datuúčetní"verkya kterébyměly
významný vliv na účetní výkazy k 30. 6. 2019.
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