
VÝROČNÍ
ZPRÁVA S ^YLI MI T

lN DU STRY





SKYLIMIT INDUSTRY / VÝROČNÍ ZPRAVA

Obsah Čestné prohlášení 3

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti
investičního fondu a o stavu jeho majetku 4

Profil Fondu 6

Zpráva o vztazích 13

Účetní závěrka 18

Zpráva nezávislého auditora 42



SKYLIMIT INDUSTRV / VÝROČNÍ ZPRÁVA

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy
následující vyzná m

AMISTAIS

CNB

Den oceněnf

Fond

Účetní období

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

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

SkyLimit Industry SICAV a.s, IČO: 052 65 754, se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 21752

období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní
předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

Zákon o daních z příjmů

Zákon o účetnictví

ZISIF

ZMSSD

ZOK

ZPKT

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním
měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států
amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé
jako Foreign Account Tax ComplianceAct, vyhlášená pod
C. 72/2014 Sb.m.s.

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zákon C. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů
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Čestné

prohlášen

Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepší-
ho vědomí, podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti

a výsledcích hospodaření Fondu za Účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje

finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu.

V Praze dne 30. 4. 2019

S Li it Industry SICAV a.s.

AMISTAinve; ič i společnost, a. s., statutární ředitel

Ing. Pět J oušek, pověřený zmocněnec
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Zpráva
statutárního

organu

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti investičního fondu a o stavu jeho majetku

Fond

Účetní období

SkyLimit Industry SICAV a.s, IČO: 052 65 754, se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 21752

období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

1. Činnost fondu v účetním období

Na Fondu jako takovém neprobíhá žádná činnost. Protože Fond vytváří podfondy, pro-

bíhá veškerá jeho činnost na podfondech, do kterých Fond zahrnuje majetek a dluhy ze

své investiční činnosti. Činnost podfondů je popsána v jejich samostatných výročních

zprávách.

2. Hospodaření fondu
Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka

sestavená za Účetní období a příloha k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je

nedílnou součástí výroční zprávy.

Fond vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu. O ma-

jetkových poměrech podfondů, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví

tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Za jednotlivé

podfondyjsou také samostatně sestavovány jednotlivé výroční zprávy. Fond zahrnuje
do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydá-

vá investiční akcie. Ostatní jmění Fondu, které netvoří majetek a dluhy z investiční

činnosti Fondu, tvoří tzv. neinvestiční část Fondu. Hospodaření neinvestiční části

Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému

Fond vydal zakladatelské akcie. Účetní závěrka je sestavována samostatně i pro Fond,
resp. jeho neinvestiční část. Tato účetní závěrka je součástí této výroční zprávy jako
výroční zprávy Fondu. Jměním Fondu se proto pro účely této výroční zprávy myslí
jmění neinvestiční části Fondu.

Hospodaření Fondu skončilo v Účetním období ziskem ve výši 278 tis. Kč.
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3. Stav majetku
AKTIVA: Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 303 tis. Kč. Ta jsou tvořena především vklady
na bankovních účtech ve výši 302 tis. Kč.

PASIVA: Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 303 tis. Kč jsou tvořena zejména vlastním kapitálem Fondu

ve výši 299 tis. Kč (přičemž základní kapitál dosáhl výše 1 Kč) a dále ostatními pasivy ve výši 4 tis. Kč.

4. Výhled na následující období

Ani v roce 2019 nebude na Fondu jako takovém probíhat žádná činnost. Výhled pro činnost podfondů je popsán
v jejich samostatných výročních zprávách.

V Praze dne 30. 4. 2019

SkyL" it Industry SICAV a. s.

AMISTA investi~ní s olečnost, a. s" statutární ředitel

Ing. Petr J no šek, pověřený zmocněnec
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1. Základní údaje o Fondu

Název

Obchodní firma: SkyLimit Industry SICAV a. s.

Sídlo
Ulice: Vodičkova 791,41

Obec: Praha 1

psč: no oo

Vznik
Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF zakladatelskou listinou ze dne 25.04.2016

a vznikl zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp.

zn. B 21752 dne 27. 07. 2016. Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů s právní

působností vedeného CNB dne 09. 05. 2016.

identifikační údaje
IC: 05265754

DIČ: CZ05265754

Zapisovaný základní kapitál
Zapisovaný základní kapitál: 1 Kč; splaceno 100 %

Akcie

Akcie k Fondu: 1 ks kusové akcie na jmen v listinné podobě (zakladatelské akcie)

Čistý obchodní majetek: 299 tis. Kč

Orgány Fondu

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Statutární ředitel

IČO:
Sídlo:

AMISFA investiční společnost, a. s. (od 27 07 2016)
274 37 558

Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

Zastoupení právnické osoby:

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec (od 27. 07 2016)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec (od 14. 06. 2018)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení

Fondu a který zastupuje Fond navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými
právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho podfondůjsou-li zřízeny.
Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu

Fondu a jeho podfondů, jsou-li zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou
Fondu.
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Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí CNB o povolení k výkonu činnosti inves-

tiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem CNB k výkonu své funkce.

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada dohlíží na rádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými práv-
nimi předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti

valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele

či jiného orgánu Fondu.

Správní rada se skládá ze čtyř členů, volených valnou hromadou.

/

člen správní rady
narozen: 25, 08. 1965

vzdělání: vysokoškolské

předseda správní rady
narozen: 20. 04. 1966

vzdělání: vysokoškolské

člen správní rady
narozen: 14. 09. 1964

vzděláni: vysokoškolské

člen správní rady
narozen: 17. 05. 1970

vzděláni: vysokoškolské
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2. Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým
došlo během účetního období

V Účetním období došlo k následujícím změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku:

Dne 21. 12. 2017 rozhodla valná hromada Fondu o snížení zapisovaného základního kapitálu následovně: Valná
hromada schvaluje snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2 000 000, - Ke (dva
miliony korun českých) o částku 1 999 999, - Kč (milion devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět
korun českých) na novou výši 1, - Kč (jedna koruna česká). Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku
dne18. 01. 2018.

Dne 18. 01. 2018 byl změněn údaj o kusové akcii na jméno v listinné podobě z 2 000 ks na 1 ks.

Dne 14. 06. 2018 byl změněn údaj o způsobu jednání z "Společnost zastupuje vždy statutární ředitel
prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců", na "Společnost zastupuje vždy
jediný člen statutárního orgánu prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnci..
Každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně."

Dne 14. 06. 2018 byl změněn údaj o výši základního kapitálu z 2 000 000, - Kč na 1, - Kč.

Dne 29. 06. 2018 byl změněn název Fondu ze SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a. s. na SkyLimit Industry SICAV a. s.

3. Údaje o investiční společnosti, která v účetním období obhospodařovala fond

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41 /N/69/2006/9 ze dne
19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.

AMISTA IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to
fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikánQ a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů
(s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikánť), a dále
je oprávněna k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 1 1
odst. 1 písm. b) ZISIF ve spojení s úst. § 38 odst. 1 ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů
(s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikáni")
a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných
fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání).

AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování
majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání
a odkupování akcií a výkon dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu
(poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo
převodu obchodních podílů apod. ).
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Portf@lio manažei:

narozen:

vzdělání:

Mgr. Richard Opolecký
1983

Západočeská Univerzita v Plzni, Právo a právní věda

Mgr. Richard Opolecký je zaměstnán ve společnosti AMISTAIS na pozici portfolio manažera od 10. 4. 2017. Před

příchodem do AMISTA IS pracoval v developerské společnosti Aperta Group a. s. na pozici právník, kde získal

zkušenosti při řízení developerských projektů a právním zastoupení společnosti. Předtím pracoval sedm let
v bance Citibank plc na pozici právník, kde získal zkušenosti v oblasti regulatoriky a přípravy vnitřních předpisů.

Portfolio manažer

narozen:

vzdělání:

Ing. Radek Hub

1984

Univerzita Hradec Králové, Informační management

Ing. Radek Hub je zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolio manažera od 1 5. 3. 2016. Před přícho-
dem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s. mající ve správě
top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu a financování.
Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v České spořitelně, a.s. na pozici investiční specialista pro affluent
klientelu a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a. s.

4. Údaje o depozitáři fondu

Obchodní název:

Sídlo:
IČO:

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00

45244782

Česká spořitelna, a.s. vykonává pro Fond depozitáře od 19. 09. 2016.

5. Údaje o hlavním podpůrci

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat
investiční služby, Fond neměl hlavního podpůrce.

6. Údaje o osobách, která byly depozitářem pověřeny úschovou nebo opatrováním
majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak
opatrováno více než 1 % majetku fondu

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.

Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg pro vypořádání a clearing
zahraničních cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., pro vypořádání a clearing
burzovních obchodů s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s., a lokální custodiany
pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty ue v čaue mohou měnit,
zejména se vstupem na nové trhy.
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7 Údaje o úplatách pracovníků a vedoucích osob vyplácených obhospodařovateiem
fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám

AMISTA IS jako obhospodarovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě za rok 2018. Participace Fondu na těchto
úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.

Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.

8. Údaje o úplatách pracovníku a vedoucích osob vyplácených

obhospodařovatelem fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím
osobám s podstatným viivem na rizikový profil fondu

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v účetním období vyplaceny.

9. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu

Majetek Fondu přesahující 1% hodnoty majetku Fondu je ke Dni ocenění tvořen peněžními prostředky na
běžném účtu ve výši 302 tis. Kč.

10. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Fond nevyvíjet v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních
vztazích

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období
nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti.

V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec.

12. Informace o pobočce nebo jiné části obchodního závodu
v zahraničí

Fond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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13. Fondový kapitál fondu a hodnota akcie

K datu:

Fondový kapitál neinvestiční části Fondu (Kč):

Počet emitovaných zakladatelských akcií
v oběhu ke konci Účetního období (ks):

Počet vydaných zakladatelských akcii v Učetnfm období (ks):

Fondový kapitál neinvestiční části Fondu na 1 akcii (Kč):

Fondový kapitál investiční části Fondu (Kč):

Počet emitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období (ks):

Počet od koupených investičních akcií v Účetním období (ks):

Fondový kapitál investiční části Fondu na 1 akcii (Kč):

31. 12. 2018*

298 547, 90

r*

298 547, 9000

31. 12. 2017

3 420 722

2000

1 710,3611

55 707 575

31. 12. 2016

1 998 838

2000

2000

999, 4190

18 741 785

50589

1101, 1796

19485

961, 8571

Vývoj hodnoty fondového kapitálu na 1 akcii

350 800

300 800

250800 - -,.-

200 800

150 800

100 800

50800

800
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* Hodnoty vztahující se k investiční části Fondu nejsou k 31. 12. 2018 uvedeny z důvodu, že k 27. 6. 201 8 došlo k vyéleněnf majetku a dluhů investiční éásti
Fondu do Podfondu. Tyto informace jsou tedy součástí samostatné výroční zprávy Podfondu.

** Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21. 12. 2017 došlo ke spojení 2 000 ks zakladatelských kusových kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodno-
ty, znějící na jméno, v listinné podobě. Tyto akcie byly nahrazeny 1 hromadnou zakladatelskou kmenovou akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno,
v listinné podobě. Taje důvod skokového nárůstu hodnoty fondového kapitálu na 1 akcii.
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14. Informace o podstatných zrně -lách statutu Fondu

V průběhu Účetního období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Fondu:

Ke dni 01. 01. 2018 byl statut změněn tak, že se vstupní přirážky aplikované při úpisu investičních akcií Fondu
staly příjmem AMISTA IS a byla upravena úplata za obhospodařování Fondu.

Ke dni 16. 03. 2018 byl statut změněn tak, že byla upravena výkonnostní úplata za obhospodařování Fondu.

Ke dni 30. 06. 2018 došlo ke změně statutu Fondu, při které byla zohledněna změna obchodní firmy Fondu ze

"SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. " na "SkyLimit Industry SICAV a. s. ",

byla změněna adresa webových stránek pro účely zveřejňování informací dle ZOK, byla změněna výše zapisova-

něho základního kapitálu Fondu a především byl do statutu promítnut fakt, že k 27. 06. 2018 došlo k vyčlenění
veškerého majetku a dluhů investiční části Fondu do podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský. Statut
byl dále celkově aktualizován.

15. Významné události po datu účetní závěrky

V době mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této výroční zprávy nastaly následující skutečnosti významné
pro naplnění účelu výroční zprávy:

Ke dni 15. 02. 2019 byl změněn statut Fondu tak, aby umožnil vstup kvalifikovaných investoiů, kteří splňují
podmínky úst. § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF. Statut byl celkově aktualizován.

16. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Fond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.

17. Komentář k přílohám

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o iiospodaření Fondu. V souladu s obecně
závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy, zprávu
nezávislého auditora a zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděné v přílohách jsou v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního
kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek
obsahuje informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některé
tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2018, nenastaly žádné další významné
skutečnosti.
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Zpráva
o vztazích

Zpráva o vztazích

Fond SkyLimit Industry SICAV a.s, IČO: 052 65 754, se sídlem Vodičkova 791/41,
Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21752

Účetní období období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

1. Úvod

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "Propojené osoby")
za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu s úst. § 82 ZOK.

2. Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Ovládaná osoba

Název:

Obchodní firma:

Sídlo:

Ulice:
Obec:

PSČ:

IČO:

SkyLimit Industry

Vodičkova 791, 41
Praha 1

no oo

05254754

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21752.

Ovládající osoby

Jméno:

Bydliště:
Ulice:

Obec:

PSČ:

Dat. nar.:

Jméno:

Bydliště:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Dat. nar.:

Ing. Michal Bakajsa

Karfíkova 926

Seberov, Praha 4

14900

14. 09. 1964

Ing. Lubomír Červenek

Horšovská 1209/25

Reporyje, Praha 5

15500

17. 05. 1970

Jméno:

Bydiiětě:
Ulice:

Obec:

PSČ:

Dat. nar.:

Jméno:

Bydliště:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Ing. Marián Fabián

Vrchárska 12

Prievidza

971 01

25. 08. 1965

Ing. Jaroslav Šopu

Jíloviětská 703

Lipence, Praha 5

15531

20. 04. 1966

Výše uvedené osoby byly po celé Účetní období ovládajícími osobami, které
vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení ovládané osoby jakožto členové
statutárního orgánu společnosti SkyLimit Investments s. r. o., IČO: 047 11 629 se
sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha, jejíž podíl na Ovládané osobě činil 100 %
zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv.
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

STS Olbramovice, a.s.

INOX Technology a.s.

Ventos Energy Solutions, a.s.

463 52 864

286 83 510

250 28 324

Veselka 16, 259 01 Olbramovice

Letní 4933/20, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou

Rumburk, Tovární č.p. 205, okres Děčín, PSČ 40801

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti STS
Olbramovice, a. s. tak, že v Účetním období jimi ovládaná společnost SkyLimit Industry SICAV a. s. jednající

na účet podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský vlastnila 60% podíl v této společnosti.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti INOX

Technology a.s. tak, že v Účetním obdobíjimi ovládaná společnost SkyLimit Industry SICAV a.s. jednající na účet
podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský vlastnila 60% podíl v této společnosti.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti Ventos Energy
Solutions, a.s., tak že v Účetním období jimi ovládaná společnost SkyLimit Industry SICAV a. s jednající na účet
podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský vlastnila 60% podíl v této společnosti.

3. Úloha ovládané osoby v rámci podnikatelského seskupení

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodních společností ovládající osoby, která se zaměřuje především na pora-

denství v investičním procese investice do obchodních společností.

4. Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané osobě,
čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu.

5. Přehled jednání učiněných v účetním období na popud nebo v zájmu ostatních
propojených osob

V Účetním období nebylo učiněno žádné Jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které
by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

6. Přehled vzájemných smiuv mezi propojenými osobami

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou ovládanou
stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
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Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou

Smlouvy uzavřené v Uéetním období

. Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

. Smlouva o revo;vingovém úvěru

. Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu

. Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami

Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.

Z žádné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládáno
osobě žádná újma.

7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období
v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází
ani k posouzeníjejího vyrovnání.

8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými osobami.
Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínekjako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají neoprávněnou výhodu
či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika.

9. Prohlášení

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

VPrazednc29. 03. 2019

Limit Industry SICAV a. s.

AMISTAinv stí ní společnost, a.s., statutární ředitel

Ing. P tr anoušek, pověřený zmocněnec
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Účetní

závěrka
Účetní jednotka:

SkyLimit Industry SICAV a. s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město. 110 00 Praha 1

IČ: 052 65 754

Předmět podnikání: činnost investičního Fondu kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

ROZVAHA
kedni31. 12. 2018

(v tis. Kč)

AKTIVA

Pohledávky za bankami
a družstevními záiožnami

vtom:

a) splatné na požádáni

Pohledávky za
nebankovními subjekty

b) ostatní pohledávky

Dluhové cenné papíry

b) vydané
ostatními osobami

Účasti s rozhodujícím
vlivem

z toho: v bankách

Ostatní aktiva

AKTIVA CELKEM

Netto

o

o

o

o

o

o

302

302

302

302

1969

1969

70 2 039

70 2 039

o

o

o

o

Q

o

1

303

o

o

o

o

o

o

1

303

14716

14716

15 095

15095

26 315

.,0
158

58253

1815

1815

o

o

o

o

7

1892

16531

16531

15095

15095

26315

o

165

60 145

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého

majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu

považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Podfond je zpracována

samostatná výroční zpráva.
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14 Nerozdělený zisk nebo
neuhrazená ztráta

z předchozích období

15 Zisk nebo ztráta za
účetní období

Vlastní kapitál

PASIVA CELKEM

14

4

5

8

12

13

PASIVA

Ostatní pasiva

Výnosy a výdaje příštích
období

Základní kapitál

z toho: a) splacený
základní kapitál

Kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly

c) z přepočtu
účasti

9

10

n

12

13

13

o

o

o

o

o

o

o

4

o

o

o

o

o

o

4

o

o

o

o

o

o

2491

54

o

o

46871

12962

12962

-1529

o

2000

2000

o

o

962

54

2000

2000

46871

12962

12962

21 21 -743 -744

o

o

299

303

278

239

303

-3382

55708

58253

1422

3421

1892

-1960

59129

60145

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části

Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za

Podfond je zpracována samostatná výroční zpráva.

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
kedni31. 12. 2018

(tis. Kč)

17

Podrozvahová aktiva

Hodnoty předané k obhospodařování

Podrozvahová pasiva

Pasivní spojovací účet

15 ;R3'-

303

303

303

60145

60145

60145

60145

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části

Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za

Podfond je zpracována samostatná výroční zpráva.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT/
za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

(v tis. Kč)

Učetníjednotka:

SkyLimit Industry SICAV a. s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

100:05265754

Předmět podnikánf: činnost investičního fondu

kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

1

2

4

5

7

8

9

19

Výnosy z úroků
a podobné výnosy

z toho: a) úroky z
dluhových
cenných papírů

b) výnosy z úroků
z ostatních aktiv

Náklady na úroky
a podobné náklady

Výnosy z poplatků
a provizi

Náklady na poplatky
a provize

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Správní náklady

b) ostatní správní
náklady

Zisk nebo ztráta za
účetní období z běžné

činnosti před zdaněním

16

16

16

17

17

18

19

20

20

m

o

111

o

o

-4

2

-352

-1 709

-1709

-1952

16

o

16

o

o

-5

355

o

-88

-88

278

127

o

127

o

o

-9

357

-352

-1797

-1797

-1674

o

960

-496

m

42

o

-1596

-2403

-2403

-3382

15-

o

o

-10

1 592

o

-175

-175

1422

975

o

975

-496

m

32

1 592

-1596

-2578

-2578

-1960

24 Zisk nebo ztráta za

účetní období po zdanění
-1952 278 -1674 -3382 1 422 -I 960

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části
Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za
Podfondje zpracována samostatná výroční zpráva.
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Účetní jednotka:

SkyLimit Industry SICAV a. s.

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

10:05265754

Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k31. 12. 2018

(tis. Kč)

POČÁTEČNÍ STAV
K 1. 1. 2017

Oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV

Čistý zisk/ztráta za účetní období

Převody do fondů

Emise akcií

2000

o

o

o

o

19485

o

o

o

27386

o

o

o

(744)

o

o

12962

o

o

o

(744)
o

(1960)

744

o

20741

12962

(1960)

o

27386

KONEČNÝ STAV
K 31. 12. 2017 2000 46871 (744) 12962 (1960) 59 129

POČÁTEČNÍ STAV
K 01.01. 2018

Čistý zisk/ztráta za účetní období

Výplata dividend

Převody do fondů

Emise akcií

Snížení základního kapitálu

Vyčlenění na podfond Strojírenský*

KONEČNÝ STAV
K 31. 12. 2018

2000

o

o

o

o

(2000)

o

46871

o

o

o

6309

o

(53180)

(744)

o

(1400)

(1960)

o

o

4125

12962

o

o

o

o

o

(12 962)

(1 960)

(1 674)

o

1960

o

o

1952

59129

(1 674)

(1400)

o

6309

(2 000)

(60 065)

21 278 299

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části
Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za

Podfond je zpracována samostatná výroční zpráva.
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Příloha
účetní

závěrky

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018

Pro účely účetní závěra mají níže uvedené
pojmy následující vyzná m:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sfdlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

Česká národní banka

Poslední den Ůčetnfho období

SkyLimit Industry SICAV a.s., IČO: 05265754, se sídlem Vodičkova
791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21752

období od 01. 01.2018 do 31.12. 2018

Pro účely účetní závěrky mají níže uvedené
právní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku
a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických
o informacích a jejichoznamování obecně známá jako Foreign
Account Tax ComplianceAct, vyhlášená pod
č. 72/2014 Sb. m.s.

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve zněni pozdějších předpisů

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zákon c. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě dani
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 256/2004 Sb., opodnikání na kapitálovém trhu, věznění
pozdějších předpisů
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1 Východiska pro přípravu účetní závěrky

Charakteristika a hlavní aktivity Fondu
Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF zakladatelskou listinou ze dne 25.4.2016 a vznikl zápisem do ob-

chodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21752 dne 27. 7. 2016. Povolení k činnosti

samosprávného investičního fondu obdržel Fond od CNB na základě rozhodnutí ze dne 9. 5. 2016, které nabylo

právní moci dne 9. 5. 2016.

Rozhodnutím valné hromady Fondu ze dne 27. 6. 2018 došlo k vyčlenění investičního majetku Fondu do podfondu

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, který vznikl na základě rozhodnutí statutárního ředitele.

Podfond byl vytvořen dne 12. 06. 2018 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který zároveň vypracoval jeho

statut, jenž byl následně schválen správní radou Fondu. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného CNB ke dni
22. 06. 2018.

Identifikační údaje:

DIČ: CZ05265754

Předmět podnikáni' Fondu
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

Činnost je vykonávána na žák adě rozhodnutí CNB č.j. 2016/0541 87/CNB/570 Sp. ze dne 9. 5. 201 6

Sídlo Fondu

Ulice:

Obec:

PSČ:

Vodičkova 791, 41

Praha 1

no oo

Statutární orgán Fondu
Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je práv-
nicka osoba, společnost AMISTA IS, která je oprávněna obhospodařovat a administrovat Fond od 27. 7. 2016.

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Statutární ředitel AMISTA investiční společnost, a. s. (od 27. 7. 201 6)

IČO: 274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

Zastoupení právnické osoby Ing. Petr Janoušek (od 27. 7. 201 6)
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Správní rada

Předseda správní rady:
narozen:

vzdělání:

den vzniku funkce:

Člen správní rady:
narozen:

vzdělání:

den vzniku funkce:

Ing. Jaroslav Sopuch
20. 04. 1966

vysokoškolské
27. 7. 2016

Ing. Lubomír Červenek
17. 05. 1970

vysokoškolské
27. 7. 2016

Clen správní rady:

narozen:

vzdělání:

den vzniku funkce:

Ing. Michal Bakajsa
14. 09, 1964

vysokoškolské
27. 7. 2016

Clen správní rady:
narozen:

vzdělání:

den vzniku funkce:

Ing. Marián Fabián, MBA

25. 08. 1965

vysokoškolské
27. 7. 2016

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími obecně

závaznými právními předpisy platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání
účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních iiástrojů
oceňovaných reálnou hodnotou.

Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších
předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro
banky a některé finanční instituce.

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Rámcovým investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování investic nad úrovní výnosu úrokových sazeb ve
střednědobém až dlouhodobém horizontu. Rámcovou investiční strategií Fondu je investovat prostřednictvím svých
podfondů, z nichž každý může mít vlastní investiční strategii.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná, za Účetní období.
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Fond vytváří podfondy, jako účetně n majetkově oddělené části jmění Fondu. O majetkových poměrech podfondů,

'akož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý

podfond. Za jednotlivé podfondy samostatně jsou také sestavovány jednotlivé výroční zprávy. Fond zahrnuje do

podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydává investiční akcie. Ostatní jmění Fondu,

které netvoří majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu, tvoří majetek Fondu. Hospodaření Fondu spočívá pouze

v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Na Fondu neprobíhá

žádná činnost. Tato účetní závěrka je sestavována samostatně pro Fond.

2. Důležité účetní metody

Účetní závěrka Fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky

a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

2.1. Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa
z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání
obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot
do úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu
zaúčtovány na podrozvahových účtech.

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

2.2. Dluhové cenné papíry, akcie, podíiové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních
podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou
proti účtům nákladů nebo výnosů.

Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací
ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podí;y jsou účtovány
v pořizovací ceně.

Následiiějsou dluhová cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány
reálnou hodnotou.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanovíjako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení
reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.



SKYLIMIT INDUSTRY / VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K '31.12.2018 26

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné

hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na
likviditu cenných papírů.

Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je
možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná
o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy, a současné
hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.

Úrokové výnosy zahrnují kupóny z držby dluhových cenných papírů a jejich časové rozlišení a úrokové
výnosy z poskytnutých půjček. Výnosové a nákladové úroky isou vykazovány na akruálním princiou s vyu-
žitím lineární metody.

2.3. Deriváty

Finanční deriváty, včetně měnových obchodu, jsou nejprve zachyceny v podrozvaze v pořizovací ceně
a následně oceňovány reálnou hodnotou, přičemž zisky a ztráty ze změny reálných hodnot jsou zachyceny
v rozvaze v položce oceňovací rozdíly, pokud se jedná o zajiěťovací derivát, a ve výkazu zisku a ztráty
v položce zisky a ztráty z finančních operací, pokud se jedná o spekulativní derivát.

Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí,
které vycházejí pouze z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky
existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni
vedení Fondu tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní
podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.

V rozvaze jsou všechny deriváty vykazovány spolu s ostatními spotovými operacemi v položce ostatní
aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond
negativní. V podrozvaze jsou spotové a pevné termínové operace vykázány zvlášť.

Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování jsou součástí rozvahy, spekulativní účetnictví není
využíváno.

2.4. Majetek jako Investiční příležitost

Majetek jako Investiční příležitost v investiční části, respektive v Podfondu představují majetkové účasti
v obchodních korporacích. Prvotní ocenění investice je provedeno na základě pořizovacích nákladů, včetně
transakčních nákladů.

Majetkové účasti v obchodních korporacích jsou oceněny reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovována
minimálně jedenkrát ročně znaleckým posudkem, a to k poslednímu dni účetního období.
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Osobou oprávněnou k ocenění majetku a dluhů na reálnou lodnotu je

. znalec v příslušném oboru jmenovaný pro tyto účely soudem,

odhadce vlastnící živnostenský list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej k výkonu

oceňování majetku a dluhů.

Ocenění je prováděno ve smyslu ZISIF a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou lze považovat

cenu tržní, tak jak je definována mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční

částky a je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group of Valuers)

a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC

(International Valuation Standards Committee) jako "odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky ke
Dni ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím

po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informované, rozvážně a bez nátlaku".

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech je použita kombinace následujících clementár-

nich oceňovacích metod a přístupů:

Metody výnosové

. Metoda porovnáni

Metody zjištěni věciie hodnoty - majetkové

Metoda účetní tiodnoty

Metoda ikvidačni

. Aplikace metod (porovnání několika oceňovacích metod)

Majetkové účasti jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve vlastním
kapitálu v rámci položky "Oceňovací rozdíly".

2.5. Ostatní aktiva

Neinvestiční pohledávky vytvořené Fondem se vykazují v reálné hodnotě, která spočívá v nominální hodnotě
snížené o opravnou položku. Základ pro stanovení nominální hodnoty pohledávek z obchodního styku, které
jsou po splatnosti

a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,

b) ne déle než 1 80 dní, se sníží o 30 °/o,

c) ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,

d) déle než 360 dni, se sníží o 100 %.

Nominální hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 :/o, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno in-
solvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku

anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.
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2.6. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky určené k investování jsou při vzniku oceňovány reálnou hodnotou navýšenou o transakční
náklady.

Stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování vychází primárně z hodnoty stanovené
znaleckým posudkem.

Poskytnuté úvěry a zápůjčky jsou vykazovány v účetní zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky tak,
aby zobrazily současnou hodnotu odhadované zpětně získatelné hodnoty.

2.7. Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným
v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před
dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu účetní
závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu
zisku a ztráty jako "Zisk nebo ztráta z finančních operací"

2. 8. Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením
daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven
o slevy na dani a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.
V podmínkách Fondu vzniká odložená daň z titulu změny ocenění investičního majetku.

2.9. Tvorba rezerv

Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě,
pro který platí následující kritéria:

existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický
prospěch, přičemž pravděpodobně znamená s pravděpodobností vyšší než 50 %,
je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.
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2.10. Spřízněné strany

Fond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 a provádí zveřejnění spřízněných stran následovně:

Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:

a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní
jednotkou Qde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);

ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;

b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;
c) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;
d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku;
P) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d);
f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo nebo
nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané

straně má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez

ohledu na to, zda je účtována cena.

2.11. Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

Opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a změny účetních metod se vykazují
v rozvaze v položce Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období. Nevýznamné opravy
výnosů a nákladů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku
a ztráty v běžném účetním období.

V průběhu Účetního období nebyly účtovány změny účetních metod ani opravy minulých let.

3. Změny účetních metod

Účetní metody používané Fondem se v Účetním období nezměnily.

4. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Zůstatky na běžných účtech

CELKEM

1969

1969
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NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Zůstatky na běžných účtech

CELKEM

302

302

70

70

5. Pohledávky za nebankovními subjekty

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Úvěry

CELKEM

o

o

14716

14716

Celková pohledávka z titulu úvěrových smluv byla k 31. 12. 201 7 tvořena pohledávkou '/a společností STS Olbra-
movice, a.s. (IČO: 463 52 864) v celkové výši 14 716 tis. Kč.

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Úvěry

CELKEM

1815

1815

Pohledávka ve výši 1 800 tis. Kč vůči společnosti SkyLimit Investments, s. r. o. (IČO: 047 1 1 629) byla započtena
se závazkem za touto společností z titulu snížení základního kapitálu Fondu. Úrokové příslušenství bylo uhra-
zeno na bankovní účet.

6. Dluhové cenné papíry

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Směnky

CELKEM

15095

15095
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7. Účasti s rozhodujícím a podstatným viivem

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Akcie s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech

CELKEM

26315

26315

22.12. 2016

31. 05. 2017

CELKEM

46352864

06152171

STS Olbramovice. a. s.

SKINOX Investments,
s. r.o,

60

60

1200

12000

10075

3040

11275

15040

Společnost SKINOX Investments, s. r. o. zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností INOX

Technology s. r. o. Společnost INOX Technology \ rámci fúze změnila svoji právní formu na akciovou společnost.

8 Ostatní aktiva

INVESTIČNÍ STŘEDiSKO

Poskytnuté zálohy

CELKEM

Poskytnuté zálohy plynou ze zaplaceného nájemného a poplatků za energie.

158

158

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Pohledávky

Poskytnuté zálohy

CELKEM

1

o

1

o

7

7

Pohledávka neinvestičního střediska představuje pohledávku za Podfondem z titulu přeúčtování bankovních

poplatků.
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9. Ostatní pasiva

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Závazky

Odložený daňový závazek

Dohadné účty

Ostatní

CELKEM

o

o

o

o

o

119

152

661

1559

2491

Závazky byly tvořeny závazkem uhradit vstupní poplatky a dále závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Odložený daňový závazek plyne z oceňovacího rozdílu při přecenění majetkové účasti SKINOX Investments,

s. r. o. Dohadné účty pasivní se skládají převážně z dohadu na provedený audit, znalecké posudky a dohadu na
odborného poradce. V rámci ostatních pasiv obsahuje položka "Ostatní" převážně závazek emitovat investiční
akcie z titulu přijatých peněžních prostředků od investorů.

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Závazky

Dohadné účty

Ostatní - vnitřnf zúčtování

CELKEM

4

o

o

4

-1

31

-1559

-1529

Pohledávka neinvestičního střediska představuje pohledávku za Podfondem /- titulu přeúčtování liankovních

poplatků.

10. Výnosy a výdaje příštích období

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Výnosy příštích období

CELKEM

o

o

54

o
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11 Základní kapitál

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

StQ/Limit Investments s. r. o.

CELKEM

04711629 100

100

Na základě rozhodnutí valné hromady došlo k 14. 6. 2018 ke snížení zapisovaného základního kapitálu na 1 Kč.

12. Nerozdélitelný zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období, rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Zůstatek k 1.1.2018

Zisk/Ztráta 2017

Návrh rozdělení zisku roku 2017:
Převod do fondů

Podíly na zisku

Převod do nerozděleného zisku

ZŮSTATEK K 31. 12. 2018

o

1422

o

-1400

-22

o

-1

o

o

o

22

21

o

o

o

o

o

o

13. Hodnoty předané k obhospodařování

Hodnoty předané k obhospodařováni

CELKEM

303 60145

303 60145
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14. Čistý úrokový výnos

ÍNVESTIČNÍ STŘEDISKO

Výnosy z úroků

z úvěrů

ze směnek

Náklady na úroky

z úvěrů

ČISTÍ ÚROKOVÝ VÝNOS

o

m

o

m

916

44

-496

464

NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Výnosy z úroků

z úvěrů

Náklady na úroky

ČISTÍ ÚROKOVÝ VÝNOS

16

16

15

15

15. Výnos a náklady na popiatky a provize

[NVESTIČNÍ STŘEDÍSKO

Výnosy z poplatků a provizí

ostatní

Náklady na poplatky a provize

ostatní

CELKEM

-4

-4

m

42

153

Náklady na poplatky a provize jsou tvořeny bankovními poplatky a poplatky za správu cenných papírů.
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NEINVESTIČNÍ STŘEDISKO

Výnosy z poplatků a provizi'

Náklady na poplatky a provize

ostatní

CELKEM

-10

-10

Náklady na poplatky a provize jsou tvořeny bankovními poplatky.

16. Ostatní provozní výnosy

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Ostatní provozní výnosy

Směnky

Ostatní

CELKEM

o

2

2

o

o

o

NEINVESTIČNÍ STŘEDSSKO

Ostatní provozní výnosy

Vnitropodnikové výnosy

CELKEM

355

355

1592

1592

Vnitropodnikové výnosy vyplývají ze statutu fondu, kdy dochází k přeúčtování provozních příspěvků mezi inves-
tlčni a neinvestiční částí.
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17. Ostatní provozní náklady

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Ostatní provozní náklady

Vnitropodnikové náklady

Ostatní

CELKEM

-352

o

-352

-1592

-4

-1596

Vnitropodnikové náklady vyplývají ze statutu fondu, kdy dochází k přeúčtováni provozních příspěvků mezi inves-
lioni a neinvestiční částí.

18. Správní náklady

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

Náklady na obhospodařování

Náklady na depozitáře

Náklady na audit

Náklady na administraci

Účetní a daňové poradenství

Náklady na odborného poradce

Ostatní správní náklady

CELKEM

-531

-163

-155

-294

-60

-196

-310

.1 709

-196

-346

-316

-540

-133

-95

-777

-2403
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NEÍNVESTIČNÍ STŘEDISKO

Náklady na obhospodařování

Náklady na depozitáře

Náklady na audit

Náklady na administraci

Účetní a daňové poradenství

Ostatní správní náklady

CELKEM

-30

-30

o

-4

-24

o

-88

-44

-47

-15

o

-35

-34

-175

Fond neměl v Účetním období žádné zaměstnance. Portfolio manažer byl zaměstnancem společnosti AMISTA
IS.

19. Finanční nástroje, vyhodnocení rizik
Fond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu. Součástí
vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodarovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná

prostřednictvím oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařo-

vatel vyhodnocuje, měří, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení rizik jsou sledovaná rizika
roztříděna tak, aby bylo zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik
koncentrace, rizika nedostatečné likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.

Pro posouzení současné a budoucí finanční situace Fondu mají z uvedených kategorií největší význam tržní

rizika. Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku

Fondu. Tento vývoj závisí na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam

tohoto rizika se dále zvyšuje tím, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů, zaměřeným v souladu se svým
investičním cílem, uvedeným ve statutu Fondu, na specifickou oblast investic a tedy dochází i k zvýšení rizika
koncentrace. Za této situace mohou selhat tradiční modely moderního řízení tržního rizika portfolia směřující
k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto modely předpokládají minimalizaci rizika zejména diverzi-
fikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast,

nutně menší, l když v Účetním období nedošlo k významným dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do

jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit, že historická výkonnost není zárukou a dosta-

tečným měřítkem výkonnosti budoucí.

Riziko nedostatečné likvidity je řízeno prostřednictvím sledování vzájemné vyváženosti objemu likvidních aktiv

ve vztahu k velikostem a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Fond byl v kterýkoli okamžik scho-

pěn plnit všechny svoje aktuální a předvídatelné závazky.

Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a stan-
dardními mechanismy zajišťujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech.
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Úroková citiivost majetku a dluhů Fondu

K 31. prosinci 2018

Pohledávky za nebankovními subjekty

Ostatní aktiva

CELKEM

Ostatní pasiva

Vlastní kapitál

Celkem

CAP

302

1

303

4

o

o

299

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

299

o

-299

302

1

303

4

299

303

o

K 31. prosinci 2017

Pohledávky za bankami

Pohledávky za nebankovními subjekty

Účasti s rozhodujfcím vlivem

Dluhové cenné papíry

Ostatní aktiva

CELKEM

Ostatní pasiva

Výnosy a výdaje příštích období

Vlastní kapitál

CELKEM

CAP

2039

o

o

15095

165

17299

810

54

o

864

16435

o

1815

o

o

o

1815

o

o

o

o

1815

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

o

o

o

14716

o

o

26315

o

o

26315

152

o

59129

59281

-32 966

2039

16531

26315

15095

165

60145

962

54

59129

60145

o
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Zbytková splatnost majetku a dluhů Fondu

K 31. prosinci 2018

Pohledávky za bankami

Ostatní aktiva

CELKEM

Ostatní pasiva

Vlastní kapitál

Celkem

CAP

302

1

303

o

o

o

303

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

299

303

-303

302

1

303

4

299

303

o

K 31. prosinci 2017

Pohledávky za bankami

Pohledávky za nebankovními subjekty

Účasti s rozhodujícím vlivem

Dluhové cenné papíry

Ostatní aktiva

CELKEM

Ostatní pasiva

Výnosy a výdaje příštích období

Vlastní kapitál

CELKEM

CAP

2039

o

o

15095

165

17299

810

54

o

864

16435

o

1815

o

o

o

1815

o

o

o

o

1815

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

o

o

o

14716

o

o

26315

o

o

26315

152

o

59129

59281

-32 966

2039

16531

26315

15095

165

60145

962

54

59129

60145

o

Měnové riziko

Fond drží všechen svůj majetek a závazky v české měně a nevystavuje se žádnému měnovésru riziku.

Geografické členění výnosů a nákladů
Všechny výnosy a náklady plynou z České republiky.
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20. Transakce se spřízněnými osobami

Transakce s Podfondem

Pohledávka vzniklá z přefakturace mezi Fondem a Podfondem ve výši 1 tis. Kč se týkala přeúčtování bankovních
poplatků z Fondu na Podfond.

Vnitropodnikové výnosy vyplývaly ze statutu fondu, kdy docházelo k přeúčtování provozních příspěvků mezi
investiční a neinvestiční částí. V roce 2018 tyto výnosy činily 355 tis. Kč (201 7:1592 tis. Kč).

Žádné další transakce se spřízněnými stranami během roku 2018 neproběhly.

Transakce se SkyLimit Investments s. r. o.

Pohledávka ve výši 1 800 tis. Kč vůči společnosti SkyLimit Investments s. r. o. (IČO: 047 1 1 629) byla započtena
se závazkem za touto společností z titulu snížení základního kapitálu Fondu. Úrokové příslušenství 31 tis. Kč
bylo uhrazeno na bankovní účet.

Úrokový výnos v roce 201 8 z výše poskytnutého úvěru činil 16 tis. Kč (2017:15 tis. Kč).

21. Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Sky i i Industry SICAV a.s.

AMISTA investi ní polečnost, a.s., statutární ředitel

Ing. Petr a oušek, pověřený zmocněnec



SKYLIMIT INDUSTRY / VÝROČNÍ ZPRAVA ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva
nezávislého
auditora



KPMG Česká republika Audit, s. r.o.
Pobřežní1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420222123111
www.kpmg. cz

Zpráva nezávislého auditora
SkyLimit Industry SICAV a.s.

pro akcionáře fondu

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky fondu SkyLimit Industry SICAV a.s. (dále
také "Fond") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu za
rok končící 31. prosincem 2018 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Fondu
jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv Fondu k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok
končící 31. prosincem 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na Fondu nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá statutární orgán Fondu.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací

KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Clen sítě nezávislých ďenských společnosti KPMG
přidružených ke KPMG Intemalional Cooperative ("KPMG Intemational"), švýcarské
organizační jednotce.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddil C. vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: ShSgtra



v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení

v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a

. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Fondu, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a správní rady Fondu za účetní závěrku

Statutární orgán Fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Fondu povinen posoudit, zda je Fond
schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce
záležitosti týkajfcf se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení
Fondu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak
učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví Fondu odpovídá správní rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

. Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k nfž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože



součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

. Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Fondu relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho
vnitřního kontrolního systému.

. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Fondu uvedl v příloze
v účetní závěrce.

. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Fondu nepřetržitě trvat.
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Fondu nepřetržitě trvat
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Fond ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy,
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Veronika Střelená je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky
fondu SkyLimit Industry SICAV a.s. k 31. prosinci 2018, na jehož základě byla
zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 30. dubna 2019

t^hC. č^c/wJ^C
KPMG Česká republika Audit, s. r. o.
Evidenční číslo 71

a-i^^
Ing. Veronika Střelená

Partner
Evidenční číslo 2195
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Pro účely výroční zprávy mají níže uveden ; pojmy
následující vyzná m:

AMISTAIS

CNB

Den ocenění

Fond

Podfond

Účetní období

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

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

SkyLimit Industry SICAV a.s" IČO: 052 65 754. se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 21752

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

období od 22. 06. 2018 do 31. 12. 2018

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní
předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

Zákon o daních z příjmů

Zákon o účetnictví

ZISIF

ZMSSD

ZOK

ZPKT

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním
měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států
americl</ch o informacfch a jejich oznamování obecně známé
jako ForeignAccount Tax ComplianceAct, vyhlášená pod č.
72/2014 Sb.m.s.

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

zákon č 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 240/2013 Sb" o investičnfch společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě dani
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů
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Čestné

prohlášení

Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepěí-

ho vědomí, podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti

a výsledcích hospodaření Podfondu za Účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje

finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Podfondu.

V Praze dne 30. 4. 2019

SkyLi it Industry SICAV a.s.

AMISTA investici i s olečnost, a. s., statutární ředitel

Ing. Petr Já o 'ek, pověřený zmocněnec
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Zpráva
statutárního

orgánu

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské

činnosti investičního fondu a o stavu jeho majetku

Fond

Podfond

Účetní období

SkyLimit Industry SICAV a.s" IČO: 05265754, se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 21752

SkyLimit Industry, podfond Strojírensl^/

období od 22. 06. 2018 do 31. 12. 2018

1. Činnost podfondu v účetním období
V uplynulém Účetním období Fond úspěšně pokračoval v naplňování své investiční
strategie. V dubnu realizoval v pořadí již třetí akvizici během 18 měsíců od ledna 2017,

kdy zahájil svou investiční činnost. Jedná se o společnost Ventos Energy Solutions
z Rumburka, která je výrobcem tepelných výměníků, průmyslových sušáren a dalších
strojírenských výrobků pro hospodaření s tepelnou energií. Veškeré produkty společ-
nosti jsou vyráběny dle vlastních konstrukčních návrhů, čímž je dosahováno vysoké
přidané hodnoty.

Trh investičních příležitostí v segmentu stroj frenských firem zůstal také v roce 2018

velmi aktivní. Fond nepřetržitě vyhodnocuje nové investičních příležitostí a předpo-
kláda, že další akvizice bude realizována během prvního pololetí roku 2019. Kromě pří-
ležitostí generovaných trhem fond v roce 2018 v rostoucí míře sám aktivně oslovoval

vybrané strojírenské společnosti, které považuje za vhodné cíle pro rozšíření portfolia.

Významnou složkou činnosti fondu je péče o strategický rozvoj portfoliových společ-
ností. V tomto směru se fond v roce 2018 soustředil především na zavádění moderních

způsobů řízení výroby prostřednictvím nových informačních systémů.

Mimo vlastní investiční činnost a rozvoje portfoliových společností věnoval fond
v roce 2018 značné úsilí rovněž navazování spolupráce s vybranými investičními zpro-
středkovateli, kteří pomáhají fondu s přílivem nového kapitálu k financování dalších
akvizic. Tato aktivita vyústila k podpisu několika distribučních smluv a bude nadále

pokračovat v roce 2019.

Celý domácí podnikatelský sektor byl v roce 2018 vystaven neúměrnému tlaku na
zvyšování mezd. l přes tento makroekonomický trend dosáhly portfoliové společnosti
takových hospodářských výsledků, že hodnota investiční akcie našeho fondu vzrostla

o 7,3 %.
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2. h-lospodaření Podfondu
Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Podfondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období

a příloha k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Podfond je účetně a majetkově oddělenou částí jmění Fondu. O majetkových poměrech Podfondu, jakož i o dalších

skutečnostech, se vede účetnictví tak, že umožnilo sestavení účetní závěrky samostatně za Podfond. Samostatně za

Podfond je také sestavena tato výroční zpráva. Podfond nemá právní osobnost, proto jsou informace vztahující se

k jeho orgánům obsaženy ve výroční zprávě Fondu.

Hospodaření Podfondu skončilo v Účetním období ztrátou ve výši 3 129 tis. Kč před zdaněním.

3. Stav majetku

AKTIVA: Podfond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 89 808 tis. Kč, Ta jsou tvořena především

majetkovými účastmi v hodnotě 37 749 tis. Kč, vklady na bankovních účtech ve výši 1 224 tis. Kč, poskytnutými úvěry

ve výši 32 716 tis. Kč a dluhovými cennými papíry ve výši 18 088 tis. Kč

Stav majetku
k 31 12. 2018 F
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PASIVA: Celková pasiva Podfondu ve výši 89 808 tis. Kč jsou tvořena zejména vlastním kapitálem Podfondu ve výši

86 208 tis. Kč a ostatními pasivy ve výši 3 600 tis. Kč.
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k 31 12. 2018
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4. Výhled na následující období

Počátkem roku 2019 vnímáme na trhu přetrvávající silnou poptávkou po výrobcích portfotiovýcli společností fondu.
lo povede k nutnosti rozšiřování výrobních kapacit a náboru nových zaměstnanců.

Předpokládáme, že Fond bude v roce 2019 pokračovat v pořizování majetkových účastí v malých a středních spo-
lečnostech ve strojírenském průmyslu v České republice a pokračovat v dosavadním tempu rozšiřování portfolia.
S rostoucím počtem portfoliových společností se bude zvyšovat také potenciál pro dosahování synergických efektů
v rámci skupiny.

Výhled do roku 2019 tedy považujeme za příznivý

V Praze dne 30. 4. 2019

SkyLimi l dustry SICAV a.s.

AMISTA investiční po čnost, a. s., statutární ředitel

Ing. Petr Jan u" k, pověřený zmocněnec
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Profil
Podfondu

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU

Název

Obchodní firma: SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Sídlo

Ulice: Vodičkova 791, 41

Obec: Praha 1

PSČ: 11000

OLBRAMOVICE

Vznik

Podfond je v souladu s úst. § 165 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově oddělená část

jmění Fondu.

Podfond byl vytvořen dne 12. 06. 2018 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který

zároveň vypracoval jeho statut, jenž byl následně schválen správní radou Fondu.

Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB ke dni 22. 06. 2018.

Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého

majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu

považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Fond je zpracována samo-

statná výroční zpráva.

1
technology

identifikační údaje

NID:

DIČ:

751 60 943

CZ684571170

VEnTOS
ENERGYSOLUTIONS

Akcie

Akcie: 62 023 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě

(investiční akcie třídy A, ISIN: CZ0008042207)
12 000 000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě

(investiční akcie třídy B, ISIN: CZ0008043395)
Čistý bchodní majetek: 86 208 tis. Kč
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2. Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku,
ke kterým došlo během účetního období

Podfond jako účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu nemá právní osobnost, proto ani není zapsán do ob-

chodního rejstříku.

3. Údaje o investiční společnosti, která v účetním období obhospodařovala Podfond

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19.
09. 2006, jež nabylo právní moci dne 30. 9. 2006.

AMISTA IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to

fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů soci-
álního podnikánQ a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikáni"), a dále je oprávněna k pro-
vádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF ve
spojení s úst. § 38 odst. 1 ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikáni") a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikání).

AMISTA IS vykonávala pro Podfond činnosti dle statutu Fondu, resp. Podfondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví,

oceňování majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění
vydávání a odkupování akcií a výkon dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku Podfondu
(poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převo-
du obchodních podílů apod. ).
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Portfoiio manažer

Portfolio manažer:

narozen:

vzdělání:

Mgr. Richard Opolecký

1983

Západočeská Univerzita v Plzni, Právo a právní věda

Mgr. Richard Opoleckýje zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolio manažera od 10. 4. 2017. Před

příchodem do AMISTA IS pracoval v developerské společnosti Aperta Group a.s. na pozici právník, kde získal

zkušenosti při řízení developerských projektů a právním zastoupení společnosti. Předtím pracoval sedm let

v bance Citibank plc na pozici právník, kde získal zkušenosti v oblasti regulatoriky a přípravy vnitřních předpisů.

Portfolio manažer:

narozen-

vzdělání:

Ing. Radek Hub

1984

Univerzita Hradec Králové, Informační management

Ing. Radek Hub je zaměstnán ve společnosti AMISTA IS na pozici portfolio manažera od 15. 3. 2016. Před přícho-

dem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a. s. mající ve správě

top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu a financování.

Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v České spořitelně, a.s. na pozici investiční specialista pro affluent
klientelu a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a. s.

4. Údaje o depozitáři Podfondu

Obchodní název:

Sídlo:

IČO:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00

45244782

Česká spořitelna, a. s. vykonává pro Podfond depozitáře od 22. 06. 2018.

5. Údaje o hlavním podpůrci

V Účetním období pro Podfond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat

investiční služby, Podfond neměl hlavního podpůrce.

6. Údaje o osobách, která byly depozitářem pověřeny úschovou nebo
opatrováním majetku Podfondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto
osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku Podfondu

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Podfondu.

Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg pro vypořádání a clearing
zahraničních cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., pro vypořádání a clearing
burzovních obchodů s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s., a lokální custodiany
pro trhy v Polsku, Slovensku, Madarsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit.

zejména se vstupem na nové trhy.
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7. Údaje o úplatách pracovníků a vedoucích osob vyplácených

obhospodařovatelem Podfondujeho pracovníkům nebo vedoucím osobám fondu

AMISTA IS jako obhospodařovatel Podfondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách

a obdobných příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě za rok 201 8. Participace Podfondu

na těchto úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Podfondu.

Fond nevyplatil z majetku Podfondu v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.

8. Údaje o úplatách pracovníků a vedoucích osob vyplácených
obhospodařovatelem Podfondujeho pracovníkům nebo vedoucím

osobám fondu s podstatným vlivem na rizikový profii Podfondu

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem z majetku Podfondu v Účetním období vyplaceny.

9. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Podfondu

Majetek Podfondu přesahující 1% hodnoty majetku Podfondu je ke Dni ocenění tvořen majetkovými účastmi
v obchodních společnostech s rozhodujícím vlivem v reálné hodnotě ve výši 37 749 tis. Kč, peněžními pro-

středky na běžných účtech ve výši 1 224 tis. Kč, pohledávkami za nebankovními subjekty ve výši 32 716 tis. Kč
a dluhovými cennými papíry ve výši 18 088 tis. Kč.

10. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Podfond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně
právních vztazích

Podfond jako účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu neřeší problémy ochrany životního prostředí
a v Účetním období nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti.

Jelikož je Podfond účetně a majetkové oddělenou částí jmění Fondu, nebyl v Podfondu v Účetní období zaměstnán

žádný zaměstnanec.

12. Informace o pobočce nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí

Podfond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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13. Fondový kapitál Podfondu a hodnota akcie

Fondový kapitál Podfondu
připadající na investiční akcie třídy A (Kč):

Počet emitovaných investičních akcií
třídy A Podfonduvoběhu ke konci Účetního obdob (ks);

Počet vydaných investičních akcií třídy A Podfondu
v Účetním období (ks):

Počet odkoupených investičních akcií třídy A Podfondu
v Účetním období (ks):

Fondový kapitál Podfondu
připadající na 1 investiční akcii třídy A (Kč):

Fondový kapitál Podfondu
připadající' na investiční akcie třídy B (Kč):

Počet emitovaných investičních akcií
třídy B Podfondu v oběhu ke konci Účetního období (ks):

Počet vydaných investičních akcií třídy B Podfondu
v Účetním období (ks):

Počet odkoupených investičních akcií třídy B Podfondu
v Účetním období (ks):

Fondový kapitál Podfondu
připadající na 1 investiční akcii třídy B (Kč):

73 264 540

62023

11 434**

55 707 575

50589

31104

18 741 785

19485

19485

1181, 2479

12 942 556

12 000 000

12 000 000

1,0785

1101,1796 961,8571

* Tyto údaje se vztahují k investičním akciím Fondu vydaným k Fondu jako takovému, resp. k jeho investiční části. Ke dni 27. 06. 2018 došlo rozhodnutím
valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního
nástupce investiční části Fondu a investiční akcie Fondu byly nahrazeny investičními akciemi Podfondu.

<* V případě 5 824 ks investičních akcií třídy A zde uvedených se jedná o investiční akcie vydané k Fondu jako takovému, resp. k jeho investiční části. Ke dni
27. 06. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto
smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu a investiční akcie Fondu byly nahrazeny investičními akciemi Podfondu.
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Vývoj hodnoty fondového kapitálu na 1 akcii
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Graf vývoje fondového kapitálu na akcii třídy B není uveden, protože jeho hodnota byla zatím ctai ovena pouze jednou,
a to ke Dni ocenění.

14. Informace o podstatných změnách statutu Podfondu

V průběhu Účetního období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Podfondu:

S účinností ke dni 30. 06. 2018 došlo ke změně statutu Podfondu, při které byl do statutu promítnut fakt, že
k 27. 06. 2018 došlo k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu.

15. Významné události po datu účetní závěrky

V Účetním období uvedl Fond na trh třídu investičních akcií B pro investory s minimální výši investice 5 mil. Kč.

V době mezi rozvahovým dnem a datem sestavení této výroční zprávy nastaly následující skutečnosti významné pro
naplnění účelu výroční zprávy:

Ke dni 15. 02. 2019 byl změněn statut Podfondu tak, aby umožnil vstup kvalifikovaných investorů, kteří splňují pod-
minky úst. § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF. Statut byl celkově aktualizován.
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16. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Podfond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.

17. Komentář k přílohám

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Podfondu. V souladu s obecně zá-

vaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy, a zprávu nezávislého
auditora. Zpráva o vztazích je vypracována na úrovni Fondu.

Hodnoty uváděné v přílohách jsou v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu
obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje

informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období, Pokud nejsou některé tabulky nebo
hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2018, nenastaly žádné další významné skutečnosti.
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Účetní

závěrka

Účetní jednotka:

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský
Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

NID:751 60943

Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

ROZVAHA
k 31. 12. 2018

(tis. Kč)

8

n

AKTIVA

Pohledávky za bankami a družstevními
záložnami

v tom: a) splatné na požádání

Pohledávky za nebankovními subjekty

b) ostatní pohledávky

Dluhové cenné papíry

b) vydané ostatními osobami

Účasti s rozhodujícím vlivem

Ostatní aktiva

AKTIVA CELKEM

1224

o

o

o

o

o

o

1224

32716

32716

18088

18088

37749

31

89808

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého
majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu
považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Fond je zpracována s-^-uo-
statná výroční zpráva.
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4

u

13

PASIVA

Ostatní pasiva

Kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly

c) z přepočtu účasti

9

10

n

1A Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
z předchozích období

15 Zisk nebo ztráta za účetní období

Vlastní kapitál

PASIVA CELKEM

12

o

o

o

o

o

o

o

3600

71150

24264

24264

-6077

-3129

86208

89808

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části

Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Fond

je zpracována samostatná výroční zpráva.

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
k 31. 12. 2018
(tis. Kč)

Podrozvahová aktiva

Hodnoty předané k obhospodařování 13

89808

89808

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční části

Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Fond

je zpracována samostatná výroční zpráva.
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Účetní jednotka:

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

NID:751 60943

Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období 22. 6. 2018-31. 12. 2018

(tis. Kč)

5

7

8

9

19

23

24

Výnosy z úroků a podobné výnosy

b) výnosy z úroků z ostatních aktiv

Náklady na poplatky a provize

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Správní náklady

b) ostatní správní náklady

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

Daň z příjmů

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni

14

15

16

16

17

88

88

-15

5

-5

-3202

-3202

-3129

o

-3123
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Účetní jednotka:

SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

NID:751 60943

Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovaných investorů

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2019

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31. 12. 2018

(tis. Kč)

ZŮSTATEK K 22. 06. 2018

Vyčlenění investiční části z fondu na
Podfond*

Oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV

Čistý zisk/ztráta za účetní období

Emise akcií

ZŮSTATEK K 31. U. 2018

^, ]^.-

o

53180

o

o

17970

71150

o

-6077

o

o

o

-6077

o

12962

11302

o

o

24264

o

o

o

-3129

o

-3129

o

60065

11302

-3129

17970

86208

* Ke dni 27. 6. 2018 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého

majetku a dluhů investiční části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smy-

slu považován za právního nástupce investiční části Fondu. Za Fond je zpracována

samostatná výroční zpráva.
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Příloha

účetní

závěrky

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy

následující význam:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

SlQ/Limit Industry SICAV a.s., IČO: 05265754, se sídlem
Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00, obchodní společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městsk/m soudem v Praze pod
sp. zn. B 21752

SlQ/Limit Industry, podfondStrojfrensl^'

období od 22. 06. 2018 do 31.12. 2018

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené
právní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním
měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států
americl^ch o informacích a jejich oznamování obecně známá
jako Foreign Account Tax Compliance ACt, vyhlášená pod č.
72/2014 Sb. m. s.

zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů

zákon č. 240/2013 Sb" o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů
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1 Východiska pro přípravu účetní závěrky

Charakteristika a hlavní aktivity Podfondu

Podfond je v souladu s úst. § 165 odst. 1 ZISIF účetně a majetkové oddělená část jmění Fondu který je fondem

kvalifikovaných investorů shromaždujícím peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů, (tj. osob uvedených

v úst. § 272 odst. 1 ZISIF), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve statutech

jednotlivých podfondů.

Údaje o vzniku:

Podfond byl vytvořen dne 12. 06. 2018 rozhodnutím staíutárního ředitele Fondu, který zároveň vypracoval jeho

statut, jenž byl následně schválen správní radou Fondu. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného CNB ke dni

22. 06. 2018.

Vyčlenění majetku na Podfond:

Ke dni 27. 6. 201 8 došlo rozhodnutím valné hromady Fondu k vyčlenění veškerého majetku a dluhů investiční

části Fondu do Podfondu, tzn. Podfond je v tomto smyslu považován za právního nástupce investiční části

Fondu. Za Fond je zpracována samostatná výroční zpráva.

Dne 27. 6. 2018 byly vyčleněny z investiční části fondu SkyLimit Industry SICAV a.s. na podfond Strojírenský

následující položky aktiv a pasiv:

11

AKTIVA

Pohledávky za bankami a družstevními
záložnami

vtom: a) splatné na požádání

Pohledávky za nebankovními subjekty

b) ostatní pohledávky

Účasti s rozhodujícím viivem

z toho: v bankách

Ostatní aktiva

AKTIVA CELKEM

Netto

3521

3521

32716

32716

26316

o

56

62609
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PASIVA

4 Ostatní pasiva

12 Kapitálové fondy

13 Oceňovací rozdíly

c) z přepočtu účastí

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztráta
z předchozích období

15 Zisk nebo ztráta za účetní období

Viastni kapitál

PASIVA CELKEM

2544

53180

12962

12962

-4125

-1952

60065

62609

Údaje o cenných papírech Podfondu

62 023 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě (investiční akcie třídy A, ISIN: CZ0008042207)
12 000 000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě (investiční akcie třídy B, ISIN: CZ0008043395)

identifikační údaje:

DIČ: CZ684571170

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími

obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech nepře-
tržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.

Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění poz-
dějěích předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce.

Akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Podfond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle úst. § 17b Zákona o daních
z příjmů více než 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech.
V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Podfond byl vytvořen dne 1 2. 06. 2018 rozhodnutím Obhospodařovatele Fondu, který zároveň vypracoval jeho
statut, jenž byl následně schválen správní radou Fondu. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB ke dni
22. 06. 2018. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

Podfond je účetně a majetkově oddělenou částí jmění Fondu. O majetkových poměrech Podfondu, jakož i o dal-
ších skutečnostech, se vede účetnictví tak, že umožnilo sestavení této účetní závěrky samostatně za Podfond.
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2. Důležité účetní metody

Účetní závěrka Podfondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky

či byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

21. Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo pře-

vzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa

z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obcho-

du s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále

pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu

zaúčtovány na podrozvahových účtech,

Finanční aktivum nebo Jeho část Podfond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními

právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na

výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

2.2. Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních

podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou

proti účtům nákladů nebo výnosů.

Primárně jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou.

Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizova-

čí ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány

v pořizovací ceně.

Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Podfondu

oceňovány reálnou hodnotou.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení

reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné

hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemi OECD, pokud jsou zároveň -splněny požadavky na

likviditu cenných papírů.

Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je

možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná
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o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné
hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.

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

2.3. Deriváty

Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, jsou nejprve zachyceny v podrozvaze v pořizovací ceně
a následně oceňovány reálnou hodnotou, přičemž zisky a ztráty ze změny reálných hodnot jsou zachyceny
v rozvaze v položce oceňovací rozdíly, pokud se jedná o zajiětovací derivát a ve výkazu zisku a ztráty
v položce zisky a ztráty z finančních operací, pokud se jedná o spekulativní derivát.

Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí,
které vycházejí pouze z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky exis-
tující ke Dni ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení

Fondu tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky
včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí.

V rozvaze jsou všechny deriváty vykazovány spolu s ostatními spotovými operacemi v položce ostatní akti-
va, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Podfond
negativní. V podrozvazejsou spotové a pevné termínové operace vykázány zvlášt.

Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování jsou součástí rozvahy, spekulativní účetnictví n ní využíváno.

2.4. Majetek jako Investiční příležitost

Majetek jako Investiční příležitost v Podfondu představují majetkové účasti v obchodních korporacích.
Prvotní ocenění investice je provedeno na základě pořizovacích nákladů, včetně transakčních nákladů. Ma-

jetkové účasti v obchodních korporacích jsou oceněny reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovována
minimálně jedenkrát ročně znaleckým posudkem, a to k poslednímu dni účetního období.

Osobou oprávněnou k ocenění majetku a dluhů na reálnou hodnotu je

. znalec v příslušném oboru jmenovaný pro tyto účely soudem,

. odhadce vlastnící živnostenský list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej
k výkonu oceňování majetku a dluhů.

Ocenění je prováděno ve smyslu ZISIF a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou lze považovat
cenu tržní, tak jak je definována mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční
částky a je definována vsouladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group ofValuers)
a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC
(International Valuation Standards Committee) jako "odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky ke
Dni ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím
po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informované, rozvážně a bez nátlaku'
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Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech je použita kombinace následujících elemen-
tárních oceňovacích metod a přístupů:

. Metody výnosové

. Metoda porovnání

. Metody zjištění věcné hodnoty - majetkové

. Metoda účetní hodnoty

. Metoda likvidační

. Aplikace metod (porovnání několika oceňovacích metod)

Majetkové účasti jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve

vlastním kapitálu v rámci položky "Oceňovací rozdíly"

2.5. Ostatní aktiva

Neinvestiční pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Základ pro

stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, které jsou po splatnosti

a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,

b) ne déle než 1 80 dní, se sníží o 30 %,

) ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,

d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.

Pohledávka za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení,

které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla

vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

2.6. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky určené k investování jsou při vzniku oceňovaný reálnou hodnotou navýšenou o transakční

náklady.

Stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování vychází primárně z hodnoty stanovené

znaleckým posudkem.

Poskytnuté úvěry a zápůjčky jsou vykazovány v účetní zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky

tak, aby zobrazily současnou hodnotu odhadované zpětně získatelné hodnoty.
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2.7. Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným

v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi
před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu
účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve

výkazu zisku a ztráty jako "Zisk nebo ztráta z finančních operací"

2.8. Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočte-
ním daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále
upraven o slevy na dani a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků

s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se

účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních
obdobích. V podmínkách Podfondu vzniká odložená daň z titulu změny ocenění investičního majetku,
která je úétována přes vlastní kapitál.

2.9. Tvorba rezerv

Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří
v případě, pro který platí následující kritéria:

- existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
- je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomicky

prospěch, přičemž pravděpodobně znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %,
- je možné provést přiměřené spolehlivý odhad plnění.

2.10. Spřízněné strany

Podfond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 a provádí zveřejnění spřízněných stran následovně:

Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:

a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod spo ečným
ovládáním s účetníjednotkou Qde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, kterýjíposkytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;
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b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;

) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;

d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku;

e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d);

f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo

nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo

v dané straně má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami

bez ohledu na to, zda je účtována cena.

2.11. Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

Opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a změny účetních metod se vyka-

zují v rozvaze v položce Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období. Nevýznamné

opravy výnosů a nákladů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu

zisku a ztráty v běžném účetním období.

V průběhu Účetního období nebyly účtovány změny účetních metod ani opravy minulých let.

3. Změny účetních metod

V průběhu Účetního období nebyly účtovány žádné změny účetních metod ani opravy minulých let.

V Účetním období nedošlo ani ke změnám účetních metod.
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4 Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami

Zůstatky na běžných účtech

CELKEM

1224

1224

5. Pohledávky za nebankovními subjekty

Úvěry

CELKEM

32716

32716

Celková pohledávka z titulu úvěrových smluv je tvořena pohledávkou za společností STS Olbramovice, a. s. (IČO:
463 52 864) v celkové výši 14 716 tis. Kč (splatnost pohledávky 31. 12. 2023) a pohledávkou za spoleéností
Ventos Energy Solutions, a.s. (IČO: 250 28 324) v celkové výši 18 000 tis. Kč (splatnost pohledávky 30. 03. 2025).

6. Dluhové cenné papíry

Směnky

CELKEM

18088

18088

Podfond nakoupil směnku od společnosti J&T Private Equity ?.V. jednající zmocněncem J&T BANKA, a. s. Směnka
byla společně s naběhlým příslušenstvím splatná 28. 1. 2019.
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7. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem

Akcie s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech

CELKEM

37749

37749

22.12. 2016

31. 05. 2017

17. 04.2018

CELKEM

46352864 STS Olbramovice, a.s.

28683510 INOX Technology a.s.

07044330 SkyVento, s. r. o.

60

60

60

1200

12000

1

13201

10075

3040

o

13115

11275

15040

1

26316

r";-. ťi

22.12.2016

31. 05. 2017

17. 04. 2018

CELKEM

46352864

28683510

25028324

STS Olbramovice, a.s.

l NOX Technology a. s.

Ventos Energy
Solutions. a. s.

60

60

60

1200

12000

1

13201

10757

8106

5685

24548

11957

20106

5686

37749

V důsledku vyčlenění majetku 7 investiční části Fondu do Podfondu k 27. 6. 2018 nabyl podfond majetkové účasti

investiční části fondu. Tyto majetkové účasti nabyl Podfond v pořizovacích cenách společně s oceňovacími
rozdíly, které vznikly do 27. 6. 201 8. Majetkové účasti jsou přeceněny na základě znaleckých posudků. V důsledku
fúze sloučením obchodní společnosti SkyVento, s. r. o. (IČO: 07044330) s obchodní společnostf VENTOS, s. r. o.
(IČO: 25028324) došlo ke sloučení s tím, že zanikající SkyVento, s. r. o. zaniklo bez likvidace a jmění přešlo na

nástupnickou společnost VENTOS, s. r. o. V důsledku reaiizace procesu fúze změniia společnost VENTOS, s. r. o.
právní íormu i obchodní firmu na Ventos Energy Solutions, a. s.
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8 Ostatní aktiva

Poskytnuté zálohy

CELKEM

Poskytnuté zálohy plynou ze zaplaceného nájemného a poplatků za enercjii.

o

o

31

31

9. Ostatní pasiva

Závazky

Závazek úpisu akcif

Odložený daňový závazek

Dohadné účty

CELKEM

o

o

o

o

o

259

1031

284

2026

3600

Závazek z úpisu akcií vyplývá ze závazku emitovat investiční akcie Podfondu investorům. Odložený daňový
závazek vznikl z oceňovacího rozdílu při přecenění majetkové účasti Ventos Energy Solutions, a.s. Dohadné účty
pasivní se skládají převážně z dohadů na obhospodařování, audit a znalecké posudky.

10 Kapitálové fondy, emismíážio

Zůstatek k 22. 6. 2018

Vyčlenění investiční části z fondu na podfond

Akcie emitované - třída A

Akcie emitované - třída B

Akcie zpětně odkoupené

ZŮSTATEK K 31. 12. 2018

o

56413

5610

12 000 000

o

12 062 023

o

53180

5970

12000

o

71150
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Fondový kapitál (Kč) - třída A

Počet vydaných investičních akcií (ks) - třída A

Fondový kapitál na 1 investiční akcii (Kč) - třída A

Fondový kapitál (Kč) - třída B

Počet vydaných investičních akcií (ks) - třída B

Fondový kapitál na 1 investiční akcii (Kč) - třída B

o

o

o

o

o

o

73 264 540

62023

1181,2479

12 942 556

12 000 000

1,0785

11 Oceňovací rozdíly

Zůstatek k 22.6.2018

Vyčlenění majetku fondu na podfond

Snížení

Zvýšeni

Vliv odložené daně

ZUSTATEKK31.12.2018

o

12962

o

11434

-132

24264

12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
období, rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

Zůstatek k 27. 6. 2018

ZŮSTATEK K 31. 12. 2018

-6077

-6077

Neuhrazená ztráta z minulých let, která se převedla z investiční části Fondu, se skládá z neuhrazené ztráty inves-
tičního střediska Fondu ve výši 4 125 tis. Kč k 31. 12. 2018. Dále se do neuhrazené ztráty minulého roku Podfondu

převedla ztráta, která byla realizována investičním střediskem Fondu za období od 1. 1.2018 do 27. 6. 2018 ve výši
1 952 tis. Ke. Celkově tak ztráta z předchozích období dosahuje 6 077 tis. Kč.
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13. Hodnoty předané k obhospodařování

Hodnoty předané k obhospodařování

CELKEM

O 89 808

O 89 808

14. Čistý úrokový vynos

Výnosy z úroků

ze směnek

Náklady na úroky

ČISP/ ÚROKOVÝ VÝNOS

88

88

15. Výnosy a náklady na poplatky a provize

Výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize

z operaci s cennými papíry

bankovní poplatky

ostatní

CELKEM

n

3

1

15
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16. Ostatní provozní výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy

Ostatní výnosy

Ostatní provozní náklady

Ostatní náklady

CELKEM

-5

o

17. Správní náklady

Náklady na obhospodařování

Náklady na depozitáře

Náklady na audit

Náklady na administraci

Účetní a daňové poradenství

PR a komunikace

Ostatní správní náklady

CELKEM

-199

-160

-292

-84

-145

-179

-3202

Ostatní správní náklady jsou převážně tvořeny náklady na znalecké posudky k majetkovým účastem

a náklady z titulu zaplaceného nájemného. Podfond neměl v Účetním období žádné zaměstnance. Portfolio

manažer byl zaměstnancem společnosti AMISTA IS.

18. Daň z příjmů a odložená daň

Podfondu za rok 2018 nevznikla daňová povinnost. Podfond vykázal ke Dni ocenění daňový závazek z titulu

přecenění majetkových účastí. Odložená daň je účtována přes vlastní kapitál.
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19. Finanční nástroje, vyhodnocení rizik
Podfond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu a statutu
Podfondu. Součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Podfondu je strategie řízení
těchto rizik vykonávaná prostřednictvím oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této
strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení
rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika
nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.

Pro posouzení současné a budoucí finanční situace Podfondu mají z uvedených kategorií největší význam tržní
rizika. Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku
Podfondu. Tento vývoj závisí na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Vy-
znám tohoto rizika se dále zvyšuje tím, že Podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu
se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu Podfondu, na specifickou oblast investic a tedy dochází i k zvý-
šení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat tradiční modely moderního řízení tržního rizika portfolia

směřující k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto modely předpokládají minimalizaci rizika zejména
diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Podfondu, s ohledem na uvedené zaměření na úzkou investiční
oblast, nutně menší, l když v Účetním období nedošlo k významným dopadům expozice Podfondu vůči tržnímu
riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit, že historická výkonnost není zárukou
a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.

Riziko nedostatečné likvidity je řízeno prostřednictvím sledování vzájemné vyváženosti objemu likvidních aktiv
ve vztahu k velikostem a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Podfond byl v kterýkoli okamžik
schopen plnit všechny svoje aktuální a předvídatelné závazky.

Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a stan-

dardními mechanismy zajištujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech.
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Úroková citlivost majetku a diuhů Fondu

K 31. prosinci 2018

Pohledávky za bankami 1 224

Pohledávky za nebankovními subjekty O

Účasti s rozhodujícím vlivem O

Dluhové cenné papíry 18 088

Ostatní aktiva 31

CELKEM 19 343

Ostatní pasiva 3 600

Vlastní kapitál O

CELKEM 3 600

CAP 15 743

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

18000

o

o

o

18000

o

o

o

18000

o

o

37749

o

o

37749

o

86208

86208

-48 459

1224

32716

37749

18088

31

89808

3600

86208

89808

o

Zbytková splatnost majetku a dluhů FondL

K 31. prosinci 2018

Pohledávky za bankami

Pohledávky za nebankovními subjekty

Účasti s rozhodujfcfm vlivem

Dluhové cenné papíry

Ostatní aktiva

CELKEM

Ostatní pasiva

Vlastní kapitál

CELKEM

CAP

1224

o

o

18088

31

19343

3600

o

3600

15743

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

o

o

14716

o

18000

o

o

o

18000

o

o

o

18000

o

o

37749

o

o

37749

o

86208

86208

-48 459

1224

32716

37749

18088

31

89808

3600

86208

89808

o

Měnové riziko

Podfond drží všechen svůj majetek a závazky v české měně a nevystavuje se žádnému měnovému riziku.

Geografické členění výnosů a nákladů

Všechny výnosy a náklady plynou z České republiky.
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20. Transakce se spřízněnými osobami

Transakce s Fondem

Závazek vzniklý z přefakturace mezi Fondem a Podfondem ve výši 1 tis. Kč se týkal přeúčtování bankovních
poplatků z Fondu na Podfond.

Transakce s majetkovými účastmi

Transakce s majetkovými účastmi vyplývají z uzavřených úvěrových smluv. Celková výše pohledávky za společ-
ností STS Olbramovice, a.s. činí k rozvahovému dni 14 716 tis. Kč. Celková oohledávka za soolečností Ventos

Energy Solutions, a.s. činí k rozvahovému dni 18 000 tis. Kč.

Transakce se SkyLimit Investments s. r.o

Na základě smlouvy o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu vznikly Podfondu náklady vůči
SkyLimit Investments s. r. o ve výši 2 143 tis. Kč.

21. Významné události po datu účetní závěrky
Nakoupená směnka od společnosti J&T Private Equity B. V. jednající zmocněncem J&T BANKA, a.s. byla splacena
v lednu 2019.

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné další významné události,

V Praze dne 30. 4. 2019

Sky im IndustrySICA a.s.

AMISTA invest ční polečnost, a. s., statutární ředitel

Ing. Petr an usek, pověřený zmocněnec
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KPWIG Česká republika Audit, s. r.o.
Pobřežníla
186 00 Praha 8
Česká republika
+420222123111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro investory investičního
podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky investičního podfondu SkyLimit Industry,
podfond Strojírenský (dále také "Podfond") sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty a přehledu
o změnách vlastního kapitálu za období od 22. června 2018 do 31. prosince 2018 a
přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace. Údaje o Podfondu jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této
účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv Podfondu k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za
období od 22. června 2018 do 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na Podfondu nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá statutární orgán společnosti SkyLimit Industry SICAV a. s. (dále také
"Společnost").

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními

KPMG Česká republika Audit, s. r.o., elen sítě nezávislých élenských společnosti KPMG
přidružených ke KPMG Intemational Cooperative ("KPMG Intemational"), švýcarské
organizačni jednotce.

Obchodní rejstnk vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185

IČO 49619187
DIČ CZ699001996
ID datové schránky: 8h3gtra



předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení

v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálnfch) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a

. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Podfondu, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a správní rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je
Podfond schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní
závěrce záležitosti týkajícf se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární
orgán plánuje zrušení Podfondu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví Podfondu odpovídá správní rada
Společnosti.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

. Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy
reagujfcf na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom



na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je většf než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástf podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

. Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího
vnitřního kontrolního systému.

. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl
v příloze v účetní závěrce Podfondu.

. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky statutárním orgánem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Podfondu
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené
v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
Podfondu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do
data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Podfond ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy,
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitrním kontrolním
systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Veronika Střelená je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky
investičního podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský k 31. prosinci 2018, na
jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 30. dubna 2019

^^ C^l J^X^ 0^^-
KPMG Česká republika Audit, s. r. o.
Evidenční číslo 71
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Ing. Veronika Střelená
Partner

Evidenční číslo 2195
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