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Pou�ité zkratky: 

AIFMR 

NAØÍZENÍ KOMISE V PØENESENÉ PRAVOMOCI (EU) è. 231/2013 ze dne  
19. prosince 2012, kterým se doplòuje smìrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování èinnosti, 
depozitáøe, pákový efekt, transparentnost a dohled 

VoBÚP 
Vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì nìkterých pravidel zákona  
o investièních spoleènostech a investièních fondech 

ZISIF Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech 

ZOK 
Zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a dru�stvech (zákon  
o obchodních korporacích) 

ZoÚ Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví 

  



 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2019 � J&T MARKET OPPORTUNITIES SICAV A.S. 

 

 5 

 

1. Základní údaje o fondu a úèetním období 

Název fondu: J&T Market Opportunities SICAV a.s. (do 17. 4. 2020 � STRL Group SICAV, a.s.) 

IÈO: 077 48 914 

Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Typ fondu: 
Fond kvalifikovaných investorù dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní formì 
akciové spoleènosti s promìnným základním kapitálem 

Obhospodaøovatel: TILLER investièní spoleènost a.s. 

IÈO: 086 08 733 

Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Poznámka: Obhospodaøovatel je oprávnìn pøesáhnout rozhodný limit. 

Úèetní období: 21. 12. 2018 � 31. 12. 2019 

Vznik fondu: 
Dne 18. 12. 2018 zapsala Èeská národní banka STRL Group SICAV, a.s. do 
seznamu investièních fondù s právní osobností a dne 21. 12. 2018 byla 
spoleènost zapsána do obchodního rejstøíku. 

2. Investièní cíle fondu 

Investièním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi fondu, a to zejména 
na základì investic do úèastí v obchodních spoleènostech a poskytování úvìrù nebo zápùjèek do tìchto 
úèastí, jako�to aktiv dlouhodobì zachovávajících svou hodnotu s tím, �e výnosy investic fondu budou 
pøevá�nì opatøovány z kapitálových ziskù, z dividend a z úrokù.  

3. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK) 

a) Pøehled investièních èinností 

V prùbìhu úèetního období fond provádìl investièní èinnost dle statutu fondu. 

Investièní akcie nebyly v úèetním období emitovány. Hodnota investièní akcie fondu k 31. 12. 2019 tedy 
nebyla vyhlá�ena. 

b) Pøehled portfolia na konci úèetního období 

Ukazatel 
Pøedchozí úèetní 
období 

Úèetní období % podíl zmìna v % 

Celková aktiva fondu - 1 460 687 Kè 100 % - 

Penì�ní prostøedky - 454 029 Kè 31,2 % - 

Poskytnuté úvìry  
a zápùjèky 

- 1 004 782 Kè 68,8 % - 
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Komentáø k pøehledu portfolia 

Vý�e uvedené hodnoty jsou vykazovány v neinvestièní èásti fondu. Fond v úèetním období neupsal �ádné 
investièní akcie. Jediné zhodnocení neinvestièní èásti majetku pøedstavuje doèasné umístìní pøebyteèné 
likvidity ze splaceného zapsaného základního kapitálu do zápùjèky mateøské spoleènosti. Náklady tvoøí 
primárnì úplata za obhospodaøování a administraci fondu. 

c) Pøehled výsledkù fondu 

Hlavní finanèní ukazatele  

Ukazatel 
Pøedchozí úèetní 
období 

Úèetní období Zmìna v % 

Celkové NAV fondu z investièní 
èinnosti 

- 0 Kè - 

Celkové NAV fondu z neinvestièní 
èinnosti 

- 1 356 377 Kè - 

Hodnota míry pákového efektu 
Fondu metodou hrubé hodnoty aktiv 

- - - 

Hodnota míry pákového efektu 
Fondu dle standardní závazkové 
metody 

- - -  

Èistý zisk/ztráta - - 643 623 Kè - 

Hodnota investièní akcie - 0 Kè - 

Komentáø k hlavním finanèním ukazatelùm 

Fond za úèetní období dosáhl ztráty ve vý�i 643 623 Kè a celkový vlastní kapitál fondu (jmìní z neinvestièní 
èinnosti) èinil 1 356 377 Kè. Investièní akcie nebyly v úèetním období emitovány.  

Maximální míra vyu�ití pákového efektu je dle statutu fondu stanovena na 300 % fondového kapitálu. 

d) Pøedpokládaný vývoj fondu a popis hlavních rizik 

V prùbìhu roku 2020 fond plánuje získat minimální fondový kapitál dle ZISIF úpisem nových investièních 
akcií, bude dále realizovat investièní strategii vymezenou ve statutu fondu, zejména ve formì investování 
do majetkových úèastí v kapitálových obchodních spoleènostech a poskytováním úvìrù. 

V prùbìhu roku 2020 bude významným rizikovým faktorem dopad mimoøádných opatøení spojených 
s roz�íøením viru SARS-CoV-2 a jím vyvolané epidemie nemoci COVID-19. V této souvislosti mù�e dojít 
k významnému omezení ekonomické aktivity napøíè v�emi sektory ekonomiky s dopadem na reálnou 
hodnotu majetku a dluhù fondu. Ke dni vyhotovení této zprávy v�ak existuje znaèná míra nejistoty ohlednì 
intenzity a doby zavedení mimoøádných opatøení a jejich efektu na celosvìtovou i tuzemskou ekonomiku, 
nebo� neustále dochází k vývoji v této oblasti. Nelze proto s po�adovanou pøesností stanovit oèekávaný 
dopad vý�e uvedené situace na reálnou hodnotu majetku a dluhù fondu. 

4. Údaje o skuteènostech, které nastaly a� po rozvahovém dni a jsou významné 
pro naplnìní úèelu výroèní zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Dne 3. 2. 2020 byl osobou provádìjící správu majetku (portfolio mana�erem) fondu jmenován: 

Jméno a pøíjmení: Ing. Radek Hub 

Dal�í identifikaèní údaje: 
datum narození: 25. 4. 1984, 
bytem: Rajmonova 1193/3, 182 00 Praha 8 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond: Od 3. 2. 2020 dosud. 
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Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era: 
Vzdìlání: Univerzita Hradec Králové, informaèní management. 
Ing. Radek Hub pøed nástupem do spoleènosti TILLER investièní spoleènost a.s. pùsobil ve spoleènosti 
AMISTA investièní spoleènost, a.s. na pozici portfolio mana�era od bøezna 2016. Pøed pøíchodem 
do AMISTA investièní spoleènost, a.s. pracoval pìt let na pozici privátního bankéøe ve spoleènosti 
Sberbank CZ, a.s., mající ve správì top affluent klientelu se zamìøením primárnì na investièní 
poradenství, oblast kapitálového trhu a financování. Pøedtím sbíral praktické zku�enosti mimo jiné 
v Èeské spoøitelnì, a.s., na pozici investièní specialista pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými 
papíry, spoleènosti BH Securities, a.s. 

Dne 15. 4. t.r. do�lo k podstatné zmìnì plánované investièní strategie fondu, kdy� vlastníkem 100 %  
zakladatelských akcií fondu se stala významná investièní skupina J&T Private Equity Group Limited, 
registraèní èíslo: HE 327810, se sídlem Klimentos, Klimentos Tower 41 � 43, 1061, Nikósie, Kyperská 
republika, pùsobících v sektorech energetiky a prùmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, 
informaèních a komunikaèních technologií èi vìdy a výzkumu (dále jen �Zakladatel�), pøièem� nový název 
obchodní firmy fondu zní J&T Market Opportunities SICAV a.s, a to ode dne 17. 4. t. r. 

V návaznosti na cílenou zmìnu investièní politiky fondu odpovídající aktuální investièní strategii 
Zakladatele a ve spojitosti s plánovanou distribucí fondu prostøednictvím J&T BANKA, a.s., IÈO: 471 15 
378, sídlem Pobøe�ní 14, 186 00 Praha 8, (dále jen �Distributor�) tímto deklarujeme, �e v úzké kooperaci 
TILLER IS s administrátorem fondu (AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241, se sídlem 
Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8), aktuálním Zakladatelem a plánovaným Distributorem 
probíhají jednání vedoucí k zaji�tìní dosa�ení minimálního limitu fondového kapitálu fondu ve smyslu 
ZISIF, a to v pùvodnì plánovaném termínu 30. 06. 2020. Návaznì ve fondu plánujeme úpisy nových 
investièních akcií fondu v objemu jednotek miliónù eur. 

Obhospodaøovatel posoudil ke dni vyhotovení úèetní závìrky mo�ný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané 
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatøeními na úèetní závìrku fondu. 
Obhospodaøovatel na základì informací dostupných ke dni vyhotovení úèetní závìrky vyhodnotil, �e tyto 
události nemají vliv na úèetní závìrku fondu. S ohledem na neustálý vývoj situace není obhospodaøovatel 
v souèasné dobì schopný spolehlivì kvantifikovat potenciální dopady tìchto událostí na fond. Lze v�ak 
dùvodnì oèekávat, �e vý�e uvedená situace ovlivní v prùbìhu úèetního období roku 2020 reálnou hodnotu 
majetku a dluhù fondu. 

5. Údaje o podstatných zmìnách statutu fondu, ke kterým do�lo v prùbìhu úèetního 
období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF) 

S úèinností od 18. 3. 2019 do�lo ve statutu ke zmìnì frekvence stanovení hodnoty investièních akcií 
z kvartálního stanovení hodnoty na mìsíèní. 

S úèinností od 2. 12. 2019 do�lo ve statutu ke zmìnì osoby obhospodaøovatele. 

6. Údaje o èinnosti obhospodaøovatele ve vztahu k majetku fondu v úèetním období 
(§234 odst. 1 písm. b) ZISIF) 

V období od 21. 12. 2018 do 30. 11. 2019 byla obhospodaøovatelem fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) 
a jeho administrátorem (ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF) od poèátku úèetního období spoleènost AVANT 
investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. 
AVANT investièní spoleènost, a.s. byla dne 21. 12. 2018 zakladateli fondu urèena individuálním 
statutárním orgánem fondu. 

Na základì valné hromady ze dne 29. 11. 2019 byla s úèinností od 1. 12. 2019 odvolána spoleènost 
AVANT investièní spoleènost, a.s. z funkce statutárního øeditele a obhospodaøovatele fondu, a do této 
funkce byla jmenována spoleènost TILLER investièní spoleènost a.s., IÈO: 086 08 733, se sídlem 
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2.  

Obhospodaøovatelé vykonávali v prùbìhu úèetního období ve vztahu k fondu standardní èinnost dle 
statutu fondu.  
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7. Údaje o odmìòování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF) a Èlánek 107 AIFMR) 

Obhospodaøovatel fondu vytvoøil systém pro odmìòování svých zamìstnancù, vèetnì vedoucích osob, 
kterým se stanoví, �e odmìna je tvoøena nárokovou slo�kou (mzda) a nenárokovou slo�kou (výkonnostní 
odmìna). Nenároková slo�ka odmìny je vyplácena pøi splnìní pøedem definovaných podmínek, které 
se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaøení obhospodaøovatele a hodnocení výkonu pøíslu�ného 
zamìstnance. 

Obhospodaøovatel fondu uplatòuje specifické zásady a postupy pro odmìòování ve vztahu 
k zamìstnancùm, kteøí mají významný vliv na rizika, kterým mù�e být vystaven obhospodaøovatel fondu 
nebo obhospodaøovaný fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému odmìòování podporují øádné a 
úèinné øízení rizik, a nepodnìcují k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu obhospodaøovaných 
fondù, jsou v souladu s jejich strategií a zahrnují postupy k zamezování støetu zájmù. 

Zamìstnanci a vedoucí osoby, kteøí pøi výkonu èinností v rámci jejich pracovní pozice nebo funkce mají 
podstatný vliv na rizikový profil fondu: 

a) èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady, 

b) øeditelé správy majetku, resp. vedoucí oddìlení obhospodaøování. 

Na tuto skupinu osob se rovnì� uplatòují vý�e uvedená pravidla o stanovení pevné nárokové a pohyblivé 
nenárokové slo�ce odmìny s tím, �e mzda a výkonnostní odmìna musí být vhodnì vyvá�ené. Vhodný 
pomìr mezi mzdou a výkonnostní odmìnou se stanovuje individuálnì.  

Obhospodaøovatel fondu je povinen zveøejòovat údaje o odmìòování svých zamìstnancù. Vzhledem 
ke skuteènosti, �e obhospodaøovatel obhospodaøuje vysoký poèet investièních fondù, jsou ní�e uvedená 
èísla pouze pomìrnou èástí celkové èástky vyplacené obhospodaøovatelem fondu jeho zamìstnancùm, 
nebo� zamìstnanci obhospodaøovatele zaji��ují slu�by obhospodaøování a administrace zpravidla 
ve vztahu k více fondùm. Obhospodaøovatel zavedl metodu výpoètu pomìrné èástky pøipadající 
na jednotlivé fondy zalo�enou na objektivních kritériích. 

a) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácené obhospodaøovatelem fondu celkem 

Pevná slo�ka odmìn: 340 419 Kè 

Pohyblivá slo�ka odmìn: 0 Kè 

Poèet pøíjemcù: 46 

Odmìny za zhodnocení kapitálu: 0 Kè 

b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených obhospodaøovatelem fondu 
osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem 

Odmìny vedoucích osob: 37 304 Kè 

Poèet pøíjemcù: 4 

Odmìny ostatních zamìstnancù: 303 115 Kè 

Poèet pøíjemcù: 42 

Odmìna za zhodnocení kapitálu fondu nebyla v úèetním období vyplacena.  

8. Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) 
ZISIF) 

Ve vztahu k fondu nebo obhospodaøovateli nesplòuje definici § 34 odst. 1 �ádná právnická osoba. 
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9. Informace o likviditì, rizikovém profilu fondu, systému øízení rizik a pákovém 
efektu (§241 odst. 3 a 4 ZISIF, Èlánky 108 a 109 AIFMR)  

Aktiva fondu ani z èásti nepodléhají zvlá�tním opatøením v dùsledku jejich nelikvidnosti ve smyslu Èlánku 
108 odst. 2 AIFMR. Obhospodaøovatel v prùbìhu úèetního období nezavedl zvlá�tní opatøení k øízení 
likvidity fondu. Pravidla a pøípadná omezení pøi odkupování investièních akcií jsou uvedena ve statutu 
fondu nebo v pøíslu�ných právních pøedpisech. 

Rizikový profil fondu je detailnì popsán ve statutu fondu. V prùbìhu úèetního období nedo�lo 
k významným zmìnám v rizikovém profilu fondu ani k pøekroèení limitù pro diverzifikaci rizika 
stanovených statutem fondu.  

Obhospodaøovatel pøi obhospodaøování majetku fondu vyu�ívá systém øízení rizik zalo�ený zejména 
na limitech pro diverzifikaci rizika stanovených ve statutu fondu. Osoba provádìjící správu majetku fondu 
není oprávnìna uskuteènit transakci, pokud by to bylo v rozporu s limity pro diverzifikaci rizika. 

Obhospodaøovatel fondu ustanovil v rámci systému øízení rizik zvlá�tní nezávislé oddìlení zodpovìdné 
za øízení rizik. Toto oddìlení øízení rizik vyhodnocuje rizika, kterým obhospodaøovatel pøi své èinnosti èelí, 
zejména posuzuje rizika investièních transakcí, vyhodnocuje soulad investièních transakcí s limity 
pro diverzifikaci rizik a provádí dal�í úkony nezbytné pro efektivní øízení investièních a operaèních rizik. 
V prùbìhu úèetního období nedo�lo k významným zmìnám v systému øízení rizik uplatòovaným 
obhospodaøovatelem. 

Obhospodaøovatel fondu vyu�ívá pøi obhospodaøování fondu pákového efektu. Maximální mo�ná míra 
vyu�ití pákového efektu je uvedena ve statutu fondu a èiní 300 %. 

10. Identifikaèní údaje ka�dé osoby provádìjící správu majetku (portfolio mana�era) 
fondu v úèetním období a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, 
vèetnì struèného popisu jeho zku�eností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP) 

Jméno a pøíjmení: JUDr. Petr Krátký 

Dal�í identifikaèní údaje: 
datum narození: 4. 1. 1975, 
bytem: �vabinského 816/46, 149 00 Praha 4 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond: od 21. 12. 2018 do 30. 11. 2019 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era: 
2001 � titul: Bachelor of Business Studies, obor: Business Law (BBS): Institute of Technology, Sligo 
Irsko/Kunovice;  
2003 � titul: bakaláø (Bc.), obor: Finance a danì: Evropský polytechnický institut, Kunovice;  
2005 � titul: magistr práv: Zakarpatská státní univerzita, U�horod/Praha;  
2013 � titul: doktor práv (JUDr.): Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.  
Pøed nástupem funkce portfolio mana�era pùsobil déle ne� 10 let ve sféøe finanèních institucí. Mj. 
Èeská poji��ovna (obchod); ING poji��ovna a penzijní fond (øízení provoznì fin. odd. a odd. operaèních 
rizik); Èeská spoøitelna (interní audit), GE Money Bank (compliance, vedení týmu kontrol OM). Od r. 2014 
pùsobí v AVANT investièní spoleènosti, a.s., kde vedl právní oddìlení a oddìlení compliance (2014-
2016) a od r. 2017 se zabývá správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením zejm. na úvìry, 
majetkové úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech a nemovitosti. 

 

Jméno a pøíjmení: Ing. Du�an Klime�, MSc. 

Dal�í identifikaèní údaje: 
datum narození: 31. 10. 1980, 
bytem: Pod lipami 2559/37, �i�kov, 130 00 Praha 
3 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond: od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 
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Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era: 
Vystudoval Vysokou ekonomickou v Praze a následnì Nottingham Trent University. Bìhem své praxe 
získal zku�enosti z �irokého portfolia investic. Byl souèástí teamu, který koordinoval investice cca 50 
finanèních institucí (poji��oven) velké èásti støední a východní Evropy, kde byl pøímým èlenem skupin 
rozhodujících o finanèním umístìní a budoucí strategii investic tìchto finanèních ústavù. Byl 
spoluzodpovìdný za finální podobu investièních plánù prezentovaných pøedstavenstvu Vienna 
Insurance Group. Stál u zalo�ení nemovitostního fondu i nìkolika fondù kvalifikovaných investorù. Ji� 
nìkolik let pracuje jako poradce a konzultant pøi investicích a divesticích èeských obhospodaøovaných  
fondù a úèastní se celého procesu investièního rozhodování, exekuce, i následné administrace a 
reportingu. 

11. Identifikaèní údaje depozitáøe fondu a informace o dobì, po kterou tuto èinnost 
vykonával (Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP) 

Název: Komerèní banka, a.s. 

IÈO: 453 17 054 

Sídlo: Praha 1, Na Pøíkopì 33 èp. 969, PSÈ 11407 

Výkon èinnosti depozitáøe pro fond: celé úèetní období 

12. Identifikaèní údaje osoby povìøené depozitáøem fondu úschovou a opatrováním 
více ne� 1 % hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP) 

Ve sledovaném úèetním období nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

13. Identifikaèní údaje hlavního podpùrce (Pøíloha è. 2 písm. d) VoBÚP) 

Fond nevyu�ívá slu�eb hlavního podpùrce. 

14. Vývoj hodnoty investièní akcie fondu v grafické podobì (Pøíloha è. 2 písm. f) 
VoBÚP) 

V úèetním období nebyly emitovány investièní akcie. 

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval �ádný index nebo jiný benchmark. 

15. Soudní nebo rozhodèí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníkù 
cenných papírù nebo zaknihovaných cenných papírù vydávaných fondem, jestli�e 
hodnota pøedmìtu sporu pøevy�uje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném 
období (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP) 

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory.  

16. Hodnota v�ech vyplacených podílù na zisku na jeden podílový list nebo investièní 
akcií (Pøíloha è. 2 písm. h) VoBÚP) 

Fond v úèetním období nevyplatil podíl na zisku ani zálohu na podíl na zisku. 
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17. Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za obhospodaøování 
fondu, s rozli�ením na údaje o úplatì za výkon èinnosti depozitáøe, 
administrátora, hlavního podpùrce a auditora, a údaje o dal�ích nákladech èi 
daních (Pøíloha è. 2 písm. i) VoBÚP) 

Odmìna obhospodaøovateli: 575 881 Kè 

Úplata depozitáøi: 0 Kè 

Úplata hlavnímu podpùrci: 0 Kè 

Odmìna auditora: 59 500 Kè 

Údaje o dal�ích nákladech èi daních: 

Právní a notáøské slu�by 4 573 Kè 

Poradenství a konzultace 0 Kè 

Ostatní správní náklady  6 000 Kè 

Ostatní danì a poplatky 0 Kè 

18. Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) a� f) ZoÚ) 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nenabyl vlastní akcie ani vlastní podíly. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

Fond nemá zamìstnance a není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù. 

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

 

Zpracoval: Ing. Du�an Klime�, MSc. 

Funkce:  povìøený zmocnìnec statutárního øeditele spoleènosti  

TILLER investièní spoleènost a.s. 

Dne:  28. 4. 2020 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora



 

 

 

 

 

 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 
k ověření účetní závěrky 

 včetně ověření ostatních informací 
 

 

k 31.12.2019 

 

 

společnosti 
 

 

 J&T Market Opportunities SICAV a.s.  

(do 17.4.2020 STRL Group SICAV, a.s.)  

Jugoslávská 620/29 

Praha 2 

 

 

 

 

 



 

 

Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům 

společnosti J&T Market Opportunities SICAV a.s.  

(do 17.4.2020 STRL Group SICAV, a.s.) 

 

Sídlo společnosti:  Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČ: 077 48 914 

Právní forma společnosti: Akciová společnost 

Hlavní (převažující) činnost:  Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 
95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech. 

Rámec účetního výkaznictví: české účetní předpisy 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti J&T Market Opportunities SICAV a.s.  

(dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z 

rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok 

končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 

účetních metod a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti J&T 

Market Opportunities SICAV a.s.  k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 

za rok končící 31.12.2019 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 

Společnosti 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. 

Jiné skutečnosti 

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku dne 21. prosince 2018., jedná se o první účetní 

závěrku Společnosti.  



 

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

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. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s ověřením 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 ověřování 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 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 Společnosti, 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 (statutárního ředitele) 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 

Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 



 

 

záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 

sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti 

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

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 níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 

tajné dohody (koluze), 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 

účetní závěrky. 

· 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 Společnosti 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 účetní závěrky, a pokud 

tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 

schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 

získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k 

tomu, že Společnost 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 statutární orgán 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. 

 

 

Praha 28.4.2020 

 

 

 

 

 

Fučík & partneři, s.r.o. Mgr. Jitka Pešičková 

auditoři a daňoví poradci auditor, č. oprávnění: 2106 

č. oprávnění: 386  

Klimentská 1207/10 

110 00  Praha 1 
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Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
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    Subjekt: STRL Group SICAV, a.s. 

    Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

    Identifikaèní èíslo: 077 48 914           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì 
rozhodnutí Èeské národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

         

ROZVAHA 

k 31. 12. 2019 

(v tisících Kè) 

 

AKTIVA 
  

Poslední 
den 

rozhodného 
období 
(brutto) 

Korekce 

Poslední den 
rozhodného 

období 
(netto) 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
minulého 

rozhodného 
období 

  INVESTI�NÍ INVESTI�NÍ INVESTI�NÍ NEINVESTI�NÍ 
CELKEM 

FOND 

CELKEM 

FOND 

 Aktiva celkem (!)         1 461 1 461 0    

1 
Pokladní hotovost a vklady u 
centrálních bank   

            

2 
Státní bezkuponové dluhopisy a 
ostatní cenné papíry pøijímané 
centrální bankou k refinancování (!)                          

            

 v tom: a) vydané vládními 
institucemi                                                                            

            

             b) ostatní               

3 
Pohledávky za bankami a 
dru�stevními zálo�nami (!)   

      454 454 0    

 v tom: a) splatné na po�ádání       0 454 454   

     b) ostatní pohledávky               

4 
Pohledávky na nebankovními 
subjekty (!)   

      1 005 1 005 0    

 v tom: a) splatné na po�ádání         1 005 1 005   

     b) ostatní pohledávky               

5 Dluhové cenné papíry (!)             0    

 v tom: a) vydané vládními 
institucemi   

            

     b) vydané ostatními osobami               

6 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
(!)   

            

 v tom: a) akcie               

     b) podílové listy               

     c) ostatní podíly               

7 Úèasti s podstatným vlivem (!)               

 z toho: v bankách               

8 Úèasti s rozhodujícím vlivem (!)               

 z toho: v bankách               

9 Dlouhodobý nehmotný majetek (!)               

 z toho: a) zøizovací výdaje               

      b) goodwill               

      c) ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek   

            

10 Dlouhodobý hmotný majetek (!)               

 z toho: a) pozemky a budovy pro 
provozní èinnost   

            

      b) ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek   

            

11 Ostatní aktiva         2 2   

12 
Pohledávky z upsaného základního 
kapitálu   

            

13 Náklady a pøíjmy pøí�tích období               
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PASIVA 
  

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
minulého 

rozhodného 
období 

 
  

INVESTI�NÍ NEINVESTI�NÍ 
CELKEM 

FOND 

CELKEM 

FOND 

 Pasiva celkem (!)     1 461 1 461 0    

1 Závazky vùèi bankám a dru�stevním zálo�nám (!)         0    

 v tom: a) splatné na po�ádání           

     b) ostatní závazky           

2 Závazky vùèi nebankovním subjektùm (!)         0    

 v tom: a) splatné na po�ádání           

     b) ostatní závazky           

3 Závazky z dluhových cenných papírù (!)   0         

 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry             

             b) ostatní závazky z dluhových cenných papírù             

4 Ostatní pasiva     104 104   

5 Výnosy a výdaje pøí�tích období           

6 Rezervy (!)           

 v tom: a) na dùchody a podobné závazky           

     b) na danì           

     c) ostatní           

7 Podøízené závazky           

 Cizí zdroje     0         

8 Základní kapitál (!)     2 000 2 000 0    

 z toho: a) splacený základní kapitál     2 000 2 000   

9 Emisní á�io           

10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (!)           

 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy           

      b) ostatní rezervní fondy           

      c) ostatní fondy ze zisku           

11 Rezervní fond na nové ocenìní           

12 Kapitálové fondy           

13 Oceòovací rozdíly (!)         0    

 z toho: a) z majetku a závazkù           

      b) ze zaji��ovacích derivátù           

      c) z pøepoètu úèastí           

      d) ostatní           

14 
Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pøedchozích 
období   

        

 Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta za úèetní období           

15 Zisk nebo ztráta za úèetní období     -644 -644   

16 Vlastní kapitál (15+18+19+23+24+25+30+31)     1 356 1 356 0    

 

Sestaveno dne: 28. 4. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Ing. Du�an Klime�, MSc. 
povìøený zmocnìnec 
TILLER investièní spoleènost a.s.  

    

      

Sestavil: Michaela Mrázová    
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    Subjekt: STRL Group SICAV, a.s. 

    Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

    Identifikaèní èíslo: 077 48 914           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì 
rozhodnutí Èeské národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019                  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

k 31. 12. 2019 

(v tisících Kè) 
 

 

 Poznámka 

Od zaèátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku do 
konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku 
do konce 
minulého 

rozhodného 
období 

 INVESTI�NÍ NEINVESTI�NÍ 
CELKEM 

FOND 

CELKEM 

FOND 

1 Výnosy z úrokù a podobné výnosy (!)     5 5   
 z toho: a) úroky z dluhových cenných papírù       0   
      b) úroky z ostatních aktiv     5 5   

2 Náklady na úroky a podobné náklady (!)   0       
 z toho: a) náklady úroky z dluhových cenných papírù           

3 Výnosy z akcií a podílù (!)           
 v tom: a) výnosy z úèastí s podstatným vlivem           
     b) výnosy z úèastí s rozhodujícím vlivem           
     c) ostatní výnosy z akcií a podílù           

4 Výnosy z poplatkù a provizí           
5 Náklady na poplatky a provize     2 2   
6 Zisk nebo ztráta z finanèních operací           
7 Ostatní provozní výnosy           
8 Ostatní provozní náklady           
9 Správní náklady (!)     646 646   
 v tom: a) náklady na zamìstnance (!)           
 z toho: aa) mzdy a platy           
              ab) sociální a zdravotní poji�tìní           
              ac) ostatní sociální náklady           
     b) ostatní správní náklady     646 646   

10 
Rozpu�tìní rezerv a opravných polo�ek k 
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku   

        

11 
Odpisy, tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek k 
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (!)   

        

 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku           

12 
Rozpu�tìní opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám 
a zárukám, výnosy z døíve odepsaných pohledávek   

        

13 
Odpisy, tvorba a pou�ití opravných polo�ek a rezerv k 
pohledávkám a zárukám   

        

14 
Rozpu�tìní opravných polo�ek k úèastem s 
rozhodujícím a podstatným vlivem   

        

15 
Ztráty z pøevodu úèastí s rozhodujícím a podstatným 
vlivem, tvorba a pou�ití opravných polo�ek k úèastem s 
rozhodujícím a podstatným vlivem   

        

16 Rozpu�tìní ostatních rezerv           
17 Tvorba a pou�ití ostatních rezerv           

18 
Podíl na ziscích nebo ztrátách úèastí s rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem   

        

19 
Zisk nebo ztráta za úèetní období z bì�né èinnosti pøed 
zdanìním   

  -644 -644   

20 Mimoøádné výnosy           
21 Mimoøádné náklady           

22 
Zisk nebo ztráta za úè. období z mimoø. èinnosti pøed 
zdanìním   

        

23 Daò z pøíjmu           
24 Zisk nebo ztráta za úèetní období po zdanìní     -644 -644   

 

Sestaveno dne: 28. 4. 2020 
  

Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Ing. Du�an Klime�, MSc. 
povìøený zmocnìnec 
TILLER investièní spoleènost a.s. 

  

Sestavil: Michaela Mrázová 
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    Subjekt: STRL Group SICAV, a.s. 

    Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

    Identifikaèní èíslo: 077 48 914           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì 
rozhodnutí Èeské národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

 

PODROZVAHOVÉ POLO�KY 

k 31. 12. 2019 

(v tisících Kè) 
 

  Poznámka 
Poslední den rozhodného 

období 
Poslední den minulého 

rozhodného období 

1 Poskytnuté pøísliby a záruky       

2 Poskytnuté zástavy       

3 Pohledávky ze spotových operací       

4 Pohledávky z pevných termínových operací       

5 Pohledávky z opcí       

6 Odepsané pohledávky       

7 Hodnoty pøedané do úschovy, do správy a k ulo�ení       

8 Hodnoty pøedané k obhospodaøování   1 461   

9 Pøijaté pøísliby a záruky       

10 Pøijaté zástavy a zaji�tìní       

11 Závazky ze spotových operací       

12 Závazky z pevných termínových operací       

13 Závazky z opcí       

14 Hodnoty pøevzaté do úschovy, do správy a k ulo�ení       

15 Hodnoty pøevzaté k obhospodaøování       

 

Sestaveno dne: 28. 4. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Ing. Du�an Klime�, MSc. 
povìøený zmocnìnec 
TILLER investièní spoleènost a.s.  

    

      

Sestavil: Michaela Mrázová    
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    Subjekt: STRL Group SICAV, a.s. 

    Sídlo: Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

    Identifikaèní èíslo: 077 48 914           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì 
rozhodnutí Èeské národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

 

PØEHLED O ZMÌNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU 

k 31. 12. 2019 

(v tisících Kè) 
 

 V tis. Kè 
Základní 
kapitál 

Vlastní 
akcie 

Emisní 
á�io 

Rezerv. 
fondy 

Kapitál. 
fondy 

Oceòovací 
rozdíly 

Zisk 
(ztráta) 

Celkem 

Zùstatek k 21.12.2018 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 

Zmìny úèetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kursové rozdíly a oceòovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Èistý zisk/ztráta za úèetní období 0 0 0 0 0 0 -644 -644 

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pøevody do fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pou�ití fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sní�ení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní zmìny  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zùstatek k 31.12.2019 2 000 0 0 0 0 0 -644 1 356 

  

Sestaveno dne: 28. 4. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Ing. Du�an Klime�, MSc. 
povìøený zmocnìnec 
TILLER investièní spoleènost a.s.  

    

      

Sestavil: Michaela Mrázová 
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1. VÝCHODISKA PRO PØÍPRAVU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY 

J&T Market Opportunities SICAV a.s., pùvodní obchodní firma STRL Grup SICAV, a.s. do 17. dubna 2020 
(�investièní fond� nebo �fond� nebo �spoleènost�) byl zalo�en podle zakladatelské listiny ze dne 30. 10. 
2018, v souladu se zákonem è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech (dále 
jen �ZISIF�). Fond byl zapsán do obchodního rejstøíku dne 21. 12. 2018. 

Fond byl dne 18. 12. 2018 na základì § 514 ZISIF ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e) ZISIF zapsán 
do seznamu vedeného Èeskou národní bankou podle § 597 písm. a) ZISIF.  

Pøedmìt podnikání fondu: 

- Èinnost fondu kvalifikovaných investorù podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona è. 240/2013 Sb., 
o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

Spoleènost patøí do kategorie subjektù kolektivního investování a zabývá se trvalým zhodnocováním 
prostøedkù vlo�ených akcionáøi do spoleènosti, konkrétnì pak zejména do majetkových úèastí 
v kapitálových obchodních spoleènostech, dluhových cenných papírù a poskytování úvìrù, a to jak na 
území Èeské republiky, tak i v rámci Evropské unie, pøípadnì v jejím sousedství.  

Obhospodaøovatelem fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a jeho administrátorem (ve smyslu § 38 odst. 1 
ZISIF) byla poèínaje 21. 12. 2018 AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241. AVANT investièní 
spoleènost, a.s. byla na základì rozhodnutí zakladatelù fondu ze dne 21. 12. 2018 jmenována 
individuálním statutárním orgánem fondu. 

Dne 29. 11. 2019 byla na základì valné hromady odvolána spoleènost AVANT investièní spoleènost, a.s. 
z funkce statutárního øeditele s úèinností od 1. 12. 2019 a do této funkce byla zvolena spoleènost TILLER 
investièní spoleènost a.s., IÈO: 086 08 733, tj. fond je oprávnìn se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF 
obhospodaøovat prostøednictvím této osoby.  

Sídlo investièního fondu: 

Jugoslávská 620/29  
120 00 Praha 2 - Vinohrady  
Èeská republika  

Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady k 31. prosinci 2019: 

Statutární orgán: 

Statutární øeditel   TILLER investièní spoleènost a.s. od 1. 12. 2019 

Pøi výkonu funkce zastupuje  Ing. Du�an Klime�, MSc.   od 1. 12. 2019 

Správní rada: 

Èlen správní rady   Tomá� Mar�ík    od 21. 12. 2018 

Èlen správní rady   Ing. Jan �patka, Ph.D.   od 21. 12. 2018 

K 31. 12. 2019 byla jediným akcionáøem spoleènost Maidavale, s.r.o., IÈO: 035 43 285. 

V rozhodném období do�lo k následujícím zmìnám v obchodním rejstøíku: 

- 6. 12. 2019 vymazán statutární øeditel AVANT investièní spoleènost, a.s. 

vymazán zmocnìnec Mgr. Ing. Ondøej Pieran, CFA 

vymazán zmocnìnec Mgr. Robert Robek 

- 6. 12. 2019 zapsán statutární øeditel TILLER investièní spoleènost a.s. 

zapsán zmocnìnec Ing. Du�an Klime�, MSc. 
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Fond nemìl ve sledovaném úèetním období zamìstnance. Øeditel správy majetku je zamìstnancem 
AVANT investièní spoleènost, a.s., která souèasnì vykonává funkci administrátora Fondu. 

Úèetní závìrka byla pøipravena na základì úèetnictví vedeného v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o 
úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a pøíslu�nými naøízeními a vyhlá�kami platnými v Èeské republice. 
Není-li mo�né stanovit reálnou hodnotou jako tr�ní cenu (napø. spoleènost neproká�e, �e za tr�ní cenu je 
mo�né cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako èástka, která se rovná míøe úèasti na vlastním 
kapitálu spoleènosti, pokud se jedná o akcie, míøe úèasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se 
jedná o podílové listy, a jako èástka odpovídající souèasné hodnotì cenného papíru, pokud se jedná o 
dluhové cenné papíry. Tato úèetní závìrka je pøipravená v souladu s vyhlá�kou è. 501/2002 Sb., kterou se 
provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro úèetní 
jednotky, které jsou bankami a jinými finanèními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, kterou se stanoví uspoøádání a obsahové vymezení polo�ek úèetní závìrky a rozsah údajù ke 
zveøejnìní pro banky a nìkteré finanèní instituce.  

Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady, zásadu úètování ve vìcné a èasové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a pøedpoklad o schopnosti úèetní jednotky pokraèovat ve svých aktivitách. 

Akcie fondu mohou být poøizovány pouze kvalifikovanými investory. 

Fond je fondem kvalifikovaných investorù, který ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona shroma�ïuje penì�ní 
prostøedky nebo penìzi ocenitelné vìci od více kvalifikovaných investorù vydáváním úèastnických 
cenných papírù a provádí spoleèné investování shromá�dìných penì�ních prostøedkù, nebo penìzi 
ocenitelných vìcí na základì urèené investièní strategie ve prospìch tìchto kvalifikovaných investorù a 
dále spravuje tento majetek.  

Investièním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi fondu, a to na základì 
investic do aktiv s pøedpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem bez sektorového a geografického 
omezení jako jsou: úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech a poskytování úvìrù jako�to aktiva 
dlouhodobì pøekonávající výnosy, s tím, �e výnosy investic fondu budou pøevá�nì opatøovány pøíjmem z 
úrokù z poskytnutých úvìrù, dále pak ve formì pohledávek z poskytnutých úvìrù a pùjèek. Pøevá�ná èást 
ziskù plynoucích z portfolia fondu bude dále re-investována.  

Komerèní banka, a.s. vykonává funkci depozitáøe a poskytuje slu�by dle depozitáøské smlouvy, její� 
poslední znìní je úèinné od 17. 1. 2019 (dále jen �depozitáø�). 

V prùbìhu roku 2019 fond podnikal v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky, a to podle zákona è. 
240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a 
v souladu s investièními cíli definovanými ve statutu fondu prùbì�nì naplòoval tuto investièní strategii. 

Tato úèetní závìrka je nekonsolidovaná za úèetní období 21. 12. 2018 do 31. 12. 2019 (dále té� �úèetní 
období�). 

2. DÙLE�ITÉ ÚÈETNÍ METODY  

Úèetní závìrka fondu byla sestavena na principu nepøetr�itého a èasovì neomezeného trvání úèetní 
jednotky a byla pøipravena v souladu s následujícími dùle�itými úèetními metodami: 

(a) Den uskuteènìní úèetního pøípadu 
 

V závislosti na typu transakce je okam�ikem uskuteènìní úèetního pøípadu zejména den výplaty nebo 
pøevzetí obì�iva, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popø. cenných papírù, den provedení platby, popø. 
inkasa z úètu klienta, den pøipsání (valuty) prostøedkù podle zprávy do�lé od banky, den sjednání a den 
vypoøádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo pøevzetí záruky, popø. úvìrového pøíslibu, den 
pøevzetí hodnot do úschovy. 
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Úèetní pøípady nákupu a prodeje finanèních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opèní termínové operace se od okam�iku sjednání obchodu do okam�iku jeho 
vypoøádání vykazují rovnì� na rozvahových a výsledkových úètech.  

Finanèní aktivum nebo jeho èást fond odúètuje z rozvahových úètù v pøípadì, �e ztratí kontrolu nad 
smluvními právy k tomuto finanènímu aktivu nebo jeho èásti. Spoleènost tuto kontrolu ztratí, jestli�e 
uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se tìchto práv vzdá.  

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie vèetnì podílových listù a ostatních podílù jsou klasifikovány 
podle zámìru fondu do portfolia: 

a) cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou proti úètùm nákladù nebo výnosù, 
b) realizovatelných cenných papírù, 
c) cenných papírù dr�ených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírù poøízených v primárních emisích neurèených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zaøazeny pouze dluhové cenné papíry.  

Pøi poøízení jsou dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry úètovány v poøizovací cenì zahrnující pomìrnou 
èást diskontu nebo á�ia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou úètovány v poøizovací cenì. 

Následnì jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly dr�ené v portfoliu fondu 

oceòovány reálnou hodnotou. 

Reálná hodnota pou�ívaná pro ocenìní cenných papírù se stanoví jako tr�ní cena vyhlá�ená ke dni 
stanovení reálné hodnoty, pokud spoleènost proká�e, �e za tr�ní cenu je mo�né cenný papír prodat. 

V pøípadì veøejnì obchodovaných dluhových cenných papírù a majetkových cenných papírù jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosa�eným na veøejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveò splnìny po�adavky 
na likviditu cenných papírù.  

Není-li mo�né stanovit reálnou hodnotou jako tr�ní cenu (napø. spoleènost neproká�e, �e za tr�ní cenu je 
mo�né cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako èástka, která se rovná míøe úèasti na vlastním 
kapitálu spoleènosti, pokud se jedná o akcie, míøe úèasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se 

jedná o podílové listy, a jako èástka odpovídající souèasné hodnotì cenného papíru, pokud se jedná o 
dluhové cenné papíry. 

K dluhovým cenným papírùm dr�eným do splatnosti se v pøípadì potøeby tvoøí opravné polo�ky. Opravné 
polo�ky k tìmto cenným papírùm jsou tvoøeny v èástce, která odrá�í pouze zmìnu rizikovosti emitenta, 
nikoliv zmìny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírù. 

(c) Majetek  

ca) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 60 tis. Kè. Oceòuje se v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, 
za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho 
poøizovací cenu. 

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek.   

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 
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cb) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceòuje v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek 
poøízen a náklady s jeho poøízením související. Majetek vytvoøený vlastní èinností se oceòuje vlastními 
náklady. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho poøizovací 
cenu. Bì�né opravy a údr�ba se úètují do nákladù. 

Samostatné movité vìci s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok se zahrnují do dlouhodobého hmotného 
majetku, pokud jejich ocenìní pøesáhne èástku 40 tis. Kè. 

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

Úroky z úvìrù a pùjèek pøijatých na poøízení dlouhodobého hmotného majetku jsou souèástí finanèních 
nákladù a nezvy�ují poøizovací cenu majetku. 

Zpùsob sestavení odpisového plánu:  

Hodnota majetku je postupnì sni�ována odpisy. Odpisy jsou vypoèteny z ceny, ve které je majetek ocenìn 
v úèetnictví, a to na základì pøedpokládané doby �ivotnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kè je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby 
�ivotnosti jednotlivých polo�ek majetku, nejdéle do 60 mìsícù.  

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je odepsán pøi poøízení do nákladù. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kè je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby 
�ivotnosti jednotlivých polo�ek majetku, nejdéle do 600 mìsícù. 

Dlouhodobý hmotný majetek v ocenìní nepøevy�ujícím 40 tis. Kè je odepsán pøi poøízení do nákladù. 

cc) Majetek jako investièní pøíle�itost 

Majetek jako mo�ná investièní pøíle�itost jsou pøedev�ím nemovitosti dr�ené spoleèností s cílem 
dlouhodobého kapitálového zhodnocení. 

Prvotní ocenìní investice je na základì poøizovacích nákladù vèetnì transakèních nákladù. Pro ocenìní 
k datu úèetní závìrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána 
v reálné hodnotì platné k rozvahovému dni a ve�keré zmìny reálné hodnoty v dobì mezi jednotlivými 
rozvahami jsou vykazovány jako oceòovací rozdíl ve vlastním kapitálu.   

Fond mù�e na základì investièní strategie urèené svým statutem investovat do aktiv následujícího druhu: 

· nemovitost za úèelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení; 
· nemovitost za úèelem dosa�ení zisku z pronájmu nebo prodeje; 
· pohledávky, zápùjèky a úvìry za úèelem dosa�ení úrokového výnosu. 

Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: 

· je pravdìpodobné, �e úèetní jednotka získá budoucí ekonomické u�itky spojené s investicí do 
nemovitosti; 

· náklady spojené s poøízením investice do nemovitosti jsou spolehlivì ocenitelné. 
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Poèáteèní ocenìní  

Investice se prvotnì ocení na úrovni jejich poøizovacích nákladù. Do poèáteèního ocenìní se zahrnou i 
vedlej�í náklady spojené s poøízením. 
 

Následné oceòování  

Následné oceòování je provedeno: 

· k rozvahovému dni, 
· z dùvodu trvalého sní�ení hodnoty. 

Oceòování je øe�eno § 68a), vyhlá�ky 501/2002 Sb., který stanoví Oceòovací rozdíly pøi uplatnìní reálné 
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a dále dle Vyhlá�ky 244/2013 Sb. o bli��í 
úpravì nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

(1) Investièní spoleènosti za jimi obhospodaøované podílové fondy, investièní fondy a penzijní fondy 
oceòují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvlá�tního právního pøedpisu. 

Zmìny ocenìní tohoto majetku se evidují v pøíslu�né polo�ce pasiv. Pøi úbytku tohoto majetku se výsledná 
zmìna vyká�e v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

(2) V pøípadì, �e dojde k trvalému sní�ení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vyká�e 
se toto sní�ení hodnoty v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

Fond pro urèení reálné hodnoty majetku vyu�ívá znalecké posudky, v nich� je ocenìní stanoveno na 
základì vý�e popsaných principù.  

Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetku podle vý�e uvedeného odstavce se reálná hodnota 
stanoví jako poøizovací cena majetku. 

(d) Ostatní aktiva 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti 

a) ne déle ne� 90 dní, se sní�í o 10 %, 
b) ne déle ne� 180 dní, se sní�í o 30 %, 
c) ne déle ne� 360 dní, se sní�í o 66 %, 
d) déle ne� 360 dní, se sní�í o 100 %. 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlu�níkem se sní�í o 100 %, jestli�e proti dlu�níkovi 
bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo, nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro 
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva. 

(e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základì toho jsou vytváøeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné polo�ky. Opravné polo�ky vytváøené na vrub nákladù jsou vykázány v polo�ce 
�Odpisy, tvorba opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám� v analytické evidenci pro potøebu 
výpoètu daòové povinnosti. 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek urèených k investování na základì pøedpokladu 
vymo�ení 

a) ne déle ne� 90 dní, se sní�í o 10 %, 
b) déle ne� 90 dní, ale ne déle ne� 180 dní, se sní�í o 30 %, 
c) déle ne� 180 dní, ale ne déle ne� 360 dní, se sní�í o 66 %, 

d) déle ne� 360 dní, se sní�í o 100 %. 
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Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávky za dlu�níkem se sní�í o 100 %, jestli�e proti dlu�níkovi 
bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro 
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva. 

Pokud lze dùvodnì pøedpokládat, �e hodnota pohledávky stanovená postupem vý�e neodpovídá cenì, za 
kterou lze pøedmìtný majetek s vynalo�ením odborné péèe zpenì�it, stanoví administrátor hodnotu 
takového majetku zpùsobem, který ve smyslu mezinárodních úèetních standardù upravených právem 
Evropské unie podává vìrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotì.  

(f)  Zásady pro úètování nákladù a výnosù 

Náklady a výnosy se úètují zásadnì do období, s ním� èasovì a vìcnì souvisí. Pokud by pøi pou�ití této 
zásady fond nemohl podat vìrný a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví fondu, postupuje odchylnì. Èasové 
rozli�ení není nutno pou�ívat v pøípadech, kdy se jedná o nevýznamné èástky, kdy jejich zúètováním do 
nákladù nebo do výnosù bez èasového není dotèen úèel èasového rozli�ení a fond tím prokazatelnì 
nesleduje zámìrnou úpravu výsledku hospodaøení, nebo jde-li o pravidelnì se opakující výdaje, popøípadì 
pøíjmy. 

(g)  Zachycení operací v cizích mìnách  

Transakce vyèíslené v cizí mìnì jsou úètovány v tuzemské mìnì pøepoètené devizovým kurzem platným 
v den transakce. Aktiva a pasiva vyèíslená v cizí mìnì spoleènì s devizovými spotovými transakcemi pøed 
dnem splatnosti jsou pøepoèítávána do tuzemské mìny v kurzu vyhla�ovaným ÈNB platným k datu úèetní 
závìrky. Výsledný zisk nebo ztráta z pøepoètu aktiv a pasiv vyèíslených v cizí mìnì je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako �Zisk nebo ztráta z finanèních operací�. 

(h) Zdanìní  

Daòový základ pro daò z pøíjmù se propoète z výsledku hospodaøení bì�ného úèetního období pøipoètením 
daòovì neuznatelných nákladù a odeètením výnosù, které nepodléhají dani z pøíjmù, který je dále upraven 
o slevy na dani a pøípadné zápoèty.  

Odlo�ená daò vychází z ve�kerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a závazkù 
s pou�itím oèekávané daòové sazby platné pro následující období. O odlo�ené daòové pohledávce se 
úètuje pouze v pøípadì, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal�ím uplatnìní v následujících úèetních 
obdobích. V podmínkách Fondu vzniká odlo�ená daò z titulu zmìny ocenìní úèastí. 

(i)  Tvorba rezerv 

Rezerva pøedstavuje pravdìpodobné plnìní s nejistým èasovým rozvrhem a vý�í. Rezerva se tvoøí 
v pøípadì, pro který platí následující kritéria: 

- existuje povinnost (právní nebo vìcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí; 
- je pravdìpodobné, �e plnìní nastane a vy�ádá si odliv prostøedkù pøedstavujících ekonomický 

prospìch, pøièem� pravdìpodobnì znamená pravdìpodobnost vy��í ne� 50 %; 
- je mo�né provést pøimìøenì spolehlivý odhad plnìní. 

(j) Majetkové úèasti  

Prvotní ocenìní podílù (investice) je na základì poøizovacích nákladù vèetnì transakèních nákladù. Pro 
ocenìní k datu úèetní závìrky je provedeno ocenìní na základì znaleckého posudku metodou stanovení 
reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotì platné k rozvahovému dni a ve�keré 
zmìny reálné hodnoty (vèetnì kurzových rozdílù) v dobì mezi jednotlivými rozvahovými dny jsou 
vykazovány jako oceòovací rozdíl ve vlastním kapitálu. Investice jsou pøecenìny na reálnou hodnotu v�dy 
k datu sestavení úèetní závìrky. 
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(k) Polo�ky z jiného úèetního období a zmìny úèetních metod  

V prùbìhu úèetního období nebyly úètovány zmìny úèetních metod ani opravy minulých let. 

3. ZMÌNY ÚÈETNÍCH METOD  

Úèetní metody pou�ívané spoleèností se bìhem úèetního období nezmìnily.  

Popis významných polo�ek v rozvaze, výkazu zisku a ztráty 

4. ÈISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 

tis. Kè   2019 

Výnosy z úrokù    

z vkladù        0 

z úvìrù a zápùjèek   5 

z dluhových cenných papírù   0 

ostatní   0 

Náklady na úroky    

z vkladù        0 

z úvìrù a zápùjèek   0 

z dluhových cenných papírù   0 

ostatní   0 

Èistý úrokový výnos   5 

Fond ve sledovaném období realizoval výnosy z úrokù z úvìru spoleènosti Maidavale, s.r.o. Jedná se o 
neinvestièní èást fondu. 
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5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 

tis. Kè   2019 

Výnosy z poplatkù a provizí    

z operací s cennými papíry a deriváty   0 

za zprostøedkovatelkou èinnost   0 

ostatní   0 

Náklady na poplatky a provize    

z operací s cennými papíry a deriváty   0 

za zprostøedkovatelkou èinnost   0 

ostatní   2 

Celkem   2 

 Fond ve sledovaném období vykazoval náklady na poplatky bì�ného úètu ZK ve vý�i 2 tis. Kè. Jedná se o 
neinvestièní èást fondu. 

6. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANÈNÍCH OPERACÍ 

tis. Kè   2019 

Zisk/ztráta z cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou   0 

Zisk/ztráta z derivátových operací   0 

Zisk/ztráta z devizových operací   0 

Zisk/ztráta z ostatních finanèních operací   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období nerealizoval zisk ani ztrátu z finanèních operací. 

7.  OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

tis. Kè   2019 

Ostatní provozní výnosy   0 

Ostatní provozní náklady    0 

Celkem   0 

Ostatní provozní náklady ani výnosy fond ve sledovaném období neevidoval.  
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8. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

tis. Kè   2019 

    

Náklady na odmìny statutárního auditu   60 

z toho:    

- náklady na povinný audit úèetní závìrky 
  60 

- náklady na jiné ovìøovací slu�by 
  0 

    

Náklady na daòové poradenství   0 

Právní a notáøské slu�by   4 

Odmìna za výkon funkce   576 

Slu�by depozitáøe   0 

Ostatní správní náklady   6 

Celkem   646 

Ostatní správní náklady tvoøí náklady na pøidìlení ISIN ve vý�i 4 tis. Kè a správní poplatek ÈNB ve vý�i 2 tis. 

Kè. Jedná se o neinvestièní èást fondu. 

9.  PÙJÈKY A ÚVÌRY, POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNÌNÍ (V PENÌ�ITÉ I 
NATURÁLNÍ FORMÌ) ÈLENÙM ØÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNÙ Z DÙVODU JEJICH 
FUNKCE  

Fond neposkytl �ádné úvìry nebo jiná naturální, èi penì�itá plnìní èlenùm statutárního orgánu ani èlenùm 
dozorèí rady, ani zamìstnancùm a ani bývalým èlenùm orgánù spoleènosti. Zároveò za tyto osoby nebyly 
vydány �ádné záruky. 

10.  MIMOØÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 

Mimoøádné náklady a výnosy úèetní jednotka ve slevovaném období neevidovala. 

11. POKLADNA 

tis. Kè   2019 

Pokladna   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období pokladnu neevidoval. 
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12. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  

tis. Kè   2019 

Zùstatky na bì�ných úètech   0 

     Z toho:    

- investièní èást 
  0 

- neinvestièní èást 
  454 

Termínované vklady   0 

Ostatní   0 

Celkem   454 

Pohledávky za bankami tvoøí ve sledovaném období zùstatek na bì�ném úètu ZK.  

13. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

tis. Kè   2019 

Poskytnuté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání   1 005 

Splatné do 1 roku   0 

Splatné od 1 roku do 5 let   0 

Splatné nad 5 let   0 

Ostatní pohledávky   0 

Celkem                  1 005 

Pohledávky za nebankovními subjekty pøedstavuje úvìr spoleènosti Maidavale, s.r.o. Den splatnosti bude 
urèen na základì doruèené výzvy Úvìrovanému ze strany Úvìrujícího. Jedná se o nefinanèní èást fondu. 
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14. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

tis. Kè   2019 

Oceòované reálnou hodnotou proti úètùm nákladù a výnosù   0 

Dr�ené do splatnosti   0 

Realizovatelné   0 

Opravné polo�ky k dluhopisùm dr�ených do splatnosti   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období neevidoval dluhové cenné papíry. 

15. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

tis. Kè   2019 

Akcie oceòované reálnou hodnotou proti úètùm nákladù a výnosù   0 

Akcie realizovatelné   0 

Poukázky na akcie   0 

Zatímní listy   0 

Podílové listy   0 

Ostatní podíly   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období akcie, podílové listy ani jiné podíly neevidoval. 

16.  ÚÈASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM  

Fond neevidoval ve sledovaném období úèasti s rozhodujícím ani podstatným vlivem. 

17.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Fond neevidoval ve sledovaném období dlouhodobý nehmotný majetek.  

18.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Fond neevidoval ve sledovaném období dlouhodobý hmotný majetek. 
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19. OSTATNÍ AKTIVA  

tis. Kè   2019 

Pohledávky z postoupení   0 

Poskytnuté zálohy   2 

Pohledávky vùèi státnímu rozpoètu   0 

Odlo�ená daòová pohledávka   0 

Dohadné polo�ky aktivní   0 

Kladná reálná hodnota derivátù   0 

Ostatní   0 

Celkem   2 

    

Ve sledovaném období fond evidoval poskytnutou zálohu na pøidìlení LEI. Jedná se o neinvestièní èást 
fondu. 

20. NÁKLADY A PØÍJMY PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 

tis. Kè   2019 

Náklady pøí�tích období   0 

Pøíjmy pøí�tích období   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období náklady ani pøíjmy pøí�tích období neevidoval. 
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21. ZÁVAZKY VÙÈI BANKÁM 

tis. Kè   2019 

Pøijaté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání   0 

Splatné do 1 roku   0 

Splatné od 1 roku do 5 let   0 

Splatné nad 5 let   0 

Ostatní závazky   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období závazky vùèi bankám neevidoval. 

22. ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

tis. Kè   2019 

Pøijaté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání   0 

Splatné do 1 roku   0 

Splatné od 1 roku do 5 let   0 

Splatné nad 5 let   0 

Ostatní závazky   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období neevidoval závazky za nebankovními subjekty. 
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23. ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ 

tis. Kè   2019 

Emitované dluhové cenné papíry   0 

Ostatní závazky z dluhových cenných papírù   0 

Hypoteèní zástavní listy   0 

Smìnky   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období neevidoval závazky z dluhových cenných papírù. 

24. OSTATNÍ PASIVA  

tis. Kè   2019 

    

Závazky vùèi dodavatelùm                     0 

Pøijaté zálohy   0 

Závazky vùèi akcionáøùm, podílníkùm   0 

Závazky vùèi státnímu rozpoètu   0 

Odlo�ený daòový závazek   0 

Dohadné polo�ky pasivní   104 

Závazky z obchodování s cennými papíry   0 

Záporná reálná hodnota derivátù   0 

Ostatní   0 

Celkem   104 

Fond evidoval ve sledovaném období ostatní pasiva ve vý�i 104 tis. Kè. Jedná se o dohadnou polo�ku 
na audit ve vý�i 60 tis. Kè a dohadnou polo�ku na administraci ve vý�i 44 tis. Kè. Jedná se o neinvestièní 
èást fondu. 
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25.  VÝNOSY A VÝDAJE PØÍ�TÍCH OBDOBÍ  

tis. Kè   2019 

Výnosy pøí�tích období   0 

Výdaje pøí�tích období   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období neevidoval výnosy ani výdaje pøí�tích období. 

26.  REZERVY A OPRAVNÉ POLO�KY 

tis. Kè   2019 

Rezerva na opravy majetku   0 

Rezerva na danì   0 

Rezervy na rizika a ztráty   0 

Rezervy ostatní   0 

Opravné polo�ky k pohledávkám ke tøetím osobám   0 

Celkem   0 

Fond ve sledovaném období neevidoval �ádné rezervy ani opravné polo�ky. 

27. PODØÍZENÉ ZÁVAZKY 

Fond ve sledovaném období neevidoval �ádné podøízené závazky. 

28. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

Fond ve sledovaném úèetním období vydal 100 ks zakladatelských akcií na jméno v listinné podobì ve 
jmenovité hodnotì 20 000 Kè.  

29. NEROZDÌLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PØEDCHOZÍCH OBDOBÍ, 
REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

Fond realizoval v bì�ném období ztrátu ve vý�i 679 tis. Kè. 
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30. PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  

V tis. Kè 
Základ. 

kapitál 

Vlast. 

akcie 

Emisní 

á�io 

Rezerv. 

fondy 

Kapitál. 

fondy 

Oceò. 

rozdíly 

Zisk 

(ztráta) 
Celkem 

Zùstatek k  

21. 12. 2018 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 

Zmìny úèetních 
metod 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravy zásadních 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kursové rozdíly a 
oceòovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Èistý zisk/ztráta za 
úèetní období 0 0 0 0 0 0 -644 -644 

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pøevody do fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pou�ití fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 

                          

0      0 0 0 0 0 

Sní�ení základního 
kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákupy vlastních 
akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní zmìny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zùstatek k 

31. 12. 2019 2 000 0 0 0 0 0 

              

-644 1 356 
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31. OCEÒOVACÍ ROZDÍLY  

tis. Kè 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

Realizovatelné 
cenné papíry 

Zaji��ovací 
deriváty 

Èisté investice 

do úèastí 
Ostatní 

Zùstatek k 21. prosinci 2018  0 0 0 0 

Sní�ení  - - - 0 

Zvý�ení  - - - 2 

Vliv odlo�ené danì  - - - - 

Zùstatek k 31. prosinci 2019  0 0 0 2 

Fond ve sledovaném období neevidoval �ádné oceòovací rozdíly. Jedná se o polo�ku vztahující se 
k neinvestièní èásti èinnosti fondu. 

32.  SPLATNÁ DAÒ Z PØÍJMÙ 

Splatná daò z pøíjmù 

tis. Kè  2019 

Zisk nebo ztráta za úèetní období pøed zdanìním  
 

-644 

Výnosy nepodléhající zdanìní  - 

Daòovì neodèitatelné náklady  - 

Pou�ité slevy na dani a zápoèty  - 

Základ danì  -644 

   

Zohlednìní daòové ztráty minulých let   

Základ danì po odeètení daòové ztráty                   - 

Daò vypoètená pøi pou�ití sazby 5 %                   -        

Splatnou daò z pøíjmù fond za sledované období nerealizoval z dùvodu ztráty. 

33. ODLO�ENÝ DAÒOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 

Odlo�ené danì z pøíjmu jsou poèítány ze v�ech doèasných rozdílù za pou�ití daòové sazby platné 
pro období, ve kterém budou daòový závazek nebo pohledávka uplatnìny, tj. 5 %.  

Fond nevykazoval k 31. 12. 2019 odlo�enou daòovou pohledávku ani závazek. 
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34. HODNOTY PØEDANÉ K OBHOSPODAØOVÁNÍ 

tis. Kè   2019 

Aktiva   1 461 

Celkem   1 461 

Fond k rozvahovému dni vykazoval vý�e uvedené hodnoty pøedané k obhospodaøování spoleènosti 
TILLER investièní spoleènost a.s., a to ve stejném ocenìní, v jakém jsou vykázány v aktivech. Jedná se o 
hodnoty vykazované v neinvestièní èásti fondu. 

35. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

Øízení rizik 
Souèástí vnitøního øídícího a kontrolního systému obhospodaøovatele fondu je strategie øízení rizik 
vykonávaná prostøednictvím oddìlení øízení rizik nezávisle na øízení portfolia. Prostøednictvím této 
strategie obhospodaøovatel vyhodnocuje, mìøí, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. Základním nástrojem 
omezování rizik je pøijatý limitní systém definující soustavu limitù pro jednotlivé rizikové expozice. Pøed 
uskuteènìním transakce obhospodaøovatel vyhotoví analýzu ekonomické výhodnosti obchodu. 
Obhospodaøovatel vyhodnocuje rizika pøed a po uskuteènìní transakce (ex-ante a ex-post), provádí 
stressové testování portfolia a sbìr událostí operaèního rizika. Rizika, jim� je fond vystaven z dùvodu 
svých aktivit a øízení pozic vzniklých z tìchto aktivit, jsou popsána ve statutu fondu. Pro posouzení 
souèasné a budoucí finanèní situace fondu mají nejvìt�í význam rizika: 

Tr�ní riziko 
Riziko vyplývající z vlivu zmìn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku fondu. 

Úvìrové riziko, tj. riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany fondu 
Emitent investièního nástroje v majetku fondu èi protistrana smluvního vztahu (pøi realizaci konkrétní 
investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník pohledávky tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 

Riziko nedostateèné likvidity 
Riziko nedostateèné likvidity obecnì spoèívá v tom, �e urèité aktivum fondu nebude zpenì�eno vèas 
za pøimìøenou cenu a �e fond z tohoto dùvodu nebude schopen dostát svým závazkùm v dobì, kdy se 
stanou splatnými. 

Riziko vypoøádání 
Riziko vypoøádání spojené s tím, �e vypoøádání transakce neprobìhne tak, jak se pøedpokládalo, z dùvodu, 
�e protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhùtì. 

Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) mù�e být zapøíèinìno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschovì nebo v jiném 
opatrování majetek fondu. 

Riziko zru�ení fondu 
Fond mù�e být ze zákonem stanovených dùvodù zru�en, a to zejm. z dùvodu:  

i. rozhodnutí o pøemìnì fondu;  
ii. odnìtí povolení k èinnosti fondu, napø. v pøípadì, jestli�e do jednoho roku ode dne 

udìlení povolení k èinnosti fondu vlastní kapitál fondu nedosáhl vý�e 1 250 000 
EUR; resp. v pøípadì, �e fond má po dobu del�í ne� 6 mìsícù jen jednoho 
akcionáøe; 



J&T Market Opportunities SICAV a.s. 
IÈO: 077 48 914 
Pøíloha øádné úèetní závìrky k 31. 12. 2019 
(v tis. Kè) 

 

 42 

 

iii. �ádosti o odnìtí povolení, zru�ení Investièní spoleènosti s likvidací nebo 
rozhodnutím soudu. 

Èeská národní banka odejme povolení k èinnosti fondu, jestli�e bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestli�e byl insolvenèní návrh zamítnut proto, �e majetek fondu nebude postaèovat k úhradì nákladù 
insolvenèního øízení, resp. v pøípadì, kdy fond nemá déle ne� tøi mìsíce depozitáøe. 

Riziko vyplývající z omezené èinnosti depozitáøe 
Rozsah kontroly fondu ze strany depozitáøe je smluvnì omezen depozitáøskou smlouvou. Z kontrolní 
èinnosti jsou vylouèeny úkony dle § 73 odst. 1 písm. f) ZISIF. Tato kontrola a èinnost je zaji��ována pøímo 
investièní spoleèností pomocí interních kontrolních mechanizmù. 

36. VZTAHY SE SPØÍZNÌNÝMI OSOBAMI 

Zpráva o vztazích se spøíznìnými osobami je souèástí výroèní zprávy fondu za sledované období. 

37. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY  

Fond byl zalo�en v r. 2018 pod názvem STRL Grup SICAV, a.s. a dne 17. 4. 2020 byl pøejmenován na J&T 
Market Opportunities SICAV a.s. 

K �ádným významným událostem po datu úèetní závìrky, které by mìly významný dopad na úèetní 
závìrku fondu, nedo�lo. 

Obhospodaøovatel posoudil ke dni vyhotovení úèetní závìrky mo�ný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané 
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatøeními na úèetní závìrku fondu. 
Obhospodaøovatel na základì informací dostupných ke dni vyhotovení úèetní závìrky vyhodnotil, �e tyto 
události nemají vliv na úèetní závìrku fondu. Lze v�ak dùvodnì oèekávat, �e vý�e uvedená situace ovlivní 
v prùbìhu úèetního období roku 2020 reálnou hodnotu majetku a dluhù fondu. 

38.  OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TÌCHTO OPRAV NA VLASTNÍ KAPITÁL 

Ve sledovaném období fond nerealizoval �ádné opravy chyb minulých let s významným vlivem na vlastní 
kapitál, proto�e sledované období je prvním úèetním obdobím fondu. 
 
 
Sestaveno dne: 28. 4. 2020               

 
 
Podpis statutárního zástupce 

 

 

 

����������������������.. 

Ing. Du�an Klime�, MSc. 

Zmocnìnec statutárního orgánu 

TILLER investièní spoleènost a.s.
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Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK) 

Zpráva o vztazích za úèetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

c) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) a� c) ZOK) 

Osoba ovládaná 

Název fondu:   STRL Group SICAV, a.s. 

IÈO:   077 48 914 

Sídlo:   Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

d) Úloha ovládané osoby ve struktuøe vztahù mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je 
naplòování investièní strategie urèené ve statutu ovládané osoby. Spoleènost je obhospodaøovaná 
spoleèností TILLER investièní spoleènost a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

Osoby ovládající  

Osoba ovládající:  Maidavale, s.r.o. 

IÈO:   035 43 285 

Sídlo:   Pod lipami 2559/37, �i�kov, 130 00 Praha 3  

Zpùsob ovládání: pøímo prostøednictvím 100% podílu na zapisovaném základním kapitálu 

 Osoba ovládající:  Ing. Du�an Klime�, MSc. 

Datum narození: 31. 10. 1980 

Bydli�tì:  Pod lipami 2559/37, �i�kov, 130 00 Praha 3 

Zpùsob ovládání: nepøímo prostøednictvím 95% podílu na zapisovaném základním kapitálu 
spol. Maidavale, s.r.o. 

e) Pøehled jednání uèinìných v úèetním období, která byla uèinìna na popud nebo v zájmu osob dle 
§ 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK) 

V prùbìhu úèetního období nedo�lo k �ádnému jednání, které by bylo uèinìno na popud nebo v zájmu 
osob dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK). 

f) Pøehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 
2 písm. e) ZOK) 

Protistrana Smluvní typ Datum uzavøení 
Plnìní 
poskytované 

Plnìní obdr�ené 

Maidavale, s.r.o. Smlouva o úvìru 8. 10. 2019 Úvìr Úrok 

g) Posouzení, zda vznikla ovládané osobì újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK) 

Ovládané osobì nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK �ádná újma. 
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h) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 
ZOK (§ 82 odst. 4 ZOK) 

Ovládaná osoba je investièním fondem v re�imu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investièní spoleènost jako statutární 
orgán nemù�e být pøímo vázána pokyny akcionáøù ve vztahu k jednotlivým obchodním transakcím, ale 
primárnì má povinnost odborné péèe ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této skuteènosti, kdy 
mo�nost ovládající osoby zasahovat do øízení ovládané osoby je pouze nepøímá prostøednictvím výkonu 
akcionáøských práv, nevznikají z formální existence ovládacího vztahu pro ovládanou osobu rizika. Rovnì� 
nelze vymezit výhody nebo nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, nebo� efektivnì nedochází k ovlivnìní 
jednání ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích. 

Prohlá�ení statutárního orgánu 

Statutární orgán spoleènosti tímto prohla�uje, �e: 

· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí 
z vlastní èinnosti statutárního øeditele ovládané osoby anebo které si statutární øeditel ovládané 
osoby pro tento úèel opatøil z veøejných zdrojù anebo od jiných osob; a  

· statutárnímu øediteli ovládané osoby nejsou známy �ádné skuteènosti, které by mìly být souèástí 
zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou. 

 

Zpracoval: Ing. Du�an Klime�, MSc. 

Funkce: povìøený zmocnìnec statutárního øeditele spoleènosti  

TILLER investièní spoleènost, a.s. 

Dne:  30. 3. 2020 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Pøíloha è. 4 - Identifikace majetku fondu, jeho� hodnota pøesahuje 1 % hodnoty majetku 
fondu (Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) 

Fond eviduje pohledávku vùèi Komerèní bance, a.s. z titulu vedení bì�ného úètu se zùstatkem  
k 31. 12. 2019 ve vý�i 454 tis. Kè. 

Identifikace majetku 
Poøizovací hodnota 
(tis. Kè) 

Reálná hodnota k rozvahovému 
dni (tis. Kè) 

Zùstatky na bì�ných úètech 454 454 

 


