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Pro účelyvýroční zprávy mají nile uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTAinvestiční společnost, a.s" IČO:27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha8,

CNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

PSČ186 00

ZMJ SICAV, a. s., IČO:06078265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, Praha 2,
Fond

PSČ120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudemv Prazepodsp. zn. B 22470

Podfond

ZMJ, podfond RMC Properties, NID: 75160358

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Neinvestiční částFondu

a nejsou zahrnuty do žádného z podfondů vytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165

Majeteka dluhyFondu,kterénejsou součástí majetku a dluhůFonduz investiční činnosti
odst. 2 ZiSIF.

Pro účelyvýroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování

Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecněznámájako Foreign Account
TaxComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb.m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč. 93/2009 Sb., o auditorech a o změněněkterýchzákonů(zákon o auditorech),
ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů

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

Zákono účetnictví

Zákonč.563/1991Sb.,o účetnictví, veznění pozdějších předpisů

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních spoiečnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů

ZMSSD

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

ZOK

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

ZPKT

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu,vezněnípozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškerépřiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Podfondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupin andu.

V Praze dne 29. 6. 2020

MJSICAV,a. s.
AMIS Ai vestiční společnost, a.s.
srtutámí ředíte l
ln->. Petr Janoušek

o ěřený zmocněnec

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
ZMJ SICAV, a.s., IČO:06078265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady,
Fond

Praha 2, PSČ 120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22470

Podfond

ZMJ, podfond RMCProperties, NID:75160358

Účetní období

Období od 1. 1, 2019 do 31. 12. 2019

l.

ČINNOSTPODFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V Účetním období se Podfond zaměřil ve svéčinnosti i nadále na investice v segmentu definovaných v rámci investiční
strategie. V Účetním období byly dokončeny investice do:

.
.
.

financování společnosti Discovery Residence s. r. o., jenž je ve 100% vlastnictví Podfondu a to ve výši úvěruv řádu
2 812825 EURzaúčelemfinancování developerského projektu v Bratislavěsesplatností nakonci roku 2021;
úvěrové financování společnosti Seraniavulco S. L, jež je 100 % dceřinou společností Andalusia Development,
s. r. o., jež vlastní Podfond, a to ve výši 10 000 000 EUR za účelem financování akvizice a zhodnocení pozemků
v jihozápadní částiostrova Tenerife, a to se splatností na začátku března 2022;
akvizice 100% podílu ve společnosti KORÁprivate residence, s. r.o. a její úvěrovéfinancování za účelem realizace

výstavby rezidenčního projektu Korabinského v Bratislavě, z toho druhá transe proběhla v únoru 2020 ve výši
380 000 EUR se splatností na konci roku 2021;

.

akvizice 100 % obchodního podílu spol. RMC Properties Siovakia, a.s. a financování příplatkem mimo základní

kapitál tétospolečnosti ve výši 780tis. EURza účelem nákupu nebytových retait a officejednotek s parkováním
.

v rezidenčním developerském projektu Discovery Residencezaúčelemnáslednéhopronájmu;
úvěrové financování společnosti Hispanovae Homes S. L, jež je 100 % dceřinou společností Andalusia
Development,s.r.o, ježvlastní Podfond,a to vevýši2 369250EURzaúčelemfinancování akvizicea zhodnocení
pozemků v severovýchodní části Malagy, a to se splatností na konci roku 2024, dále čerpána další transe ve výši
60 000 EUR v dubnu 2020;

.

akvizice 55 % obchodního podílu ve společnosti Eterbase, a.s. a financování její investičních aktivit, jež se
specializuje na oblast digitálních aktiv, výzkum a vývoj blockchainových technologií a novétypy finančních služeb,
a to úvěrve výši 600 000 EUR se splatností na konci roku 2020;

.

založení společnosti Pan- Agro SK, a. s., jíž je Podfond 100 % akcionářem, a její financování skrze příplatek mimo
základníkapitálvevýšil 100000EURzaúčelempořízení a zhodnocenípozemkův obciHolice.

Společnosti,_v. nii:hž_má.Podfond majetkové účasti, pokračovaly ve své běžnéprovozní činnosti a zhodnocovaly tak
peněžní prostředky investorů Podfondu.

V Účetním období se Podfond zaměřil ve své činnosti i nadále na akvizici podílů v cílových společnostech v souladu
s investiční strategií Podfondu.
1. 1. HOSPODAŘENÍ PODFONDU A SKUPINY FONDU

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 této výroční zprávy.

Podfond je účetněa 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 Podfondje 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 vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 27 333 tis. Kč
před zdaněním. Ziskje tvořen zejménavýnosy z úroků a nákladyvyplývajícími z této činnosti. Významnýmfaktorem,
který ovlivňoval hospodaření Podfondu v Účetním období, bvl prodej pohledávky KORABUILD s. r. o.
1. 2. STAV MAJETKU PODFONDU A SKUPINY FONDU

Hodnota portfolia Podfondu meziročně vzrostla o 791, 12 % (tj. o 508 437 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména
v pohledávkách za nebankovními subjekty, dále pak v držených majetkových účastech s rozhodujícím vlivem,
v pohledávkách za bankami a v ostatních aktivech.

Portfolio Podfondu je financovánoz 13,08 % vlastními zdroji, a to zejména kapitálovýmifondy. Z 86,92 % je majetek
Podfondu kryt cizími zdroji, tj. ostatními pasivy. V jejich rámci pak zejména závazky vůči akcionářům z úpisu
investičních akcií.

AKTIVA

Podfond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 572 706 tis. Kč. Ta jsou tvořena především
poskytnutými úvěry v hodnotě 461 458 tis. Kč (80,58 %}, majetkovými účastmi na obchodních společnostech
s rozhodujícím vlivem ve výši 85 021 tis. Kč (14, 85 %), vklady na bankovních účtech ve výši 25 969 tis. Kč (4, 53 %)
a ostatními aktivy ve výši 258 tis. Kč (0, 04 %).
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PASIVA

CelkovápasivaPodfonduvevýši572706tis.KČjsoutvořenazejménaostatními pasivyvevýši497811tis.Kč(86,92%)
a dálevlastním kapitálem Podfondu vevýši74895tis. KČ(13, 08%). Přičemž hospodářský výsledek běžnéhoobdobí
a minulých letjevevýši25932tis. Ke,kapitálovéfondymají hodnotu 63989tis. Kča oceňovací rozdíly jsouv celkové

výši -15 026 tis. Kč.
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2.

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍOBDOBÍ

Z hlediskavýznamnějších investičních událostí se bude Podfond i nadálevěnovatvyhledávání a vyhodnocování nových
investičních příležitostí, kdy konkrétní strategii přizpůsobí výsledku stávajících jednání o akvizici.

KOMENTÁŘK SITUACI VYVOLANOU PANDEMIÍVIRU COVID-19
V roce 2020 bude mít značný vliv na celosvětovou ekonomiku pandemie virové choroby COVID-19 a mimořádná

opatření s ní spojená. Lze očekávat, že dojde k výraznému omezení ekonomické aktivity, a to napříč všemi sektory
ekonomiky. S ohledem na neustálý vývoj situace nelze v současné době spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady
těchto událostí na fond. Existuje značná míra nejistoty ohledně intenzity a doby zavedení mimořádných opatření
a jejich efektu na ekonomiku. Ekonomickédopady koronavirové krize nelze přesně stanovit, jelikož situace se stále
mění a nelze prognózovat její vývoj. V současné chvíli proto nelze stanovit exaktní dopad výše uvedené situace
na reálnou hodnotu majetku fondu i jeho dluhů.

V Praze dne 29. 6. 2020

Z

SICAV, a. s.

AMISTAi ve tiční společnost, a.s.
tát tární ředitel

l g. etrJanoušek
po ~ ený zmocněnec

Profil Podfondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO PODFONDU

Název:

ZMJ, podfond RMC Properties
Identifikační údaje:
NID:

75160358

DIČ:

CZ684232557

LEI:

315700LW8B31ZD26P515

Sídlo:
Ulice:

Jugoslávská620/29

Obec:

Praha 2

PSČ:

12000

Vznik:

Podfondje v souladus úst.§ 165odst. l ZISIFúčetněa majetkově oddělenáčástjmění Fondu. Fondbyl založen
v souladuseZOKa ZISIFnadobuneurčitou zakladatelskou listinouzedne9.2.2017a vzniklzápisemdoobchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22470 dne 4. 5. 2017. Fond byl zapsándo seznamu

vedenéhoČNBdne 2. 5. 2017

Právní forma Fondujeakciováspolečnost s proměnným základním kapitálem. Fond, resp. Podfondsepři svéčinnosti
řídí českýmiprávními předpisy, zejm.ZISIFa ZOK.Sídlem FondujeČeskárepublikaa kontaktní údajedo'hlavnfhomísta

výkonu Jeho činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00, tel: 226 233110. Webové stránky
Podfondujsou www.amista. cz/povinne-informace/realpo.

Podfondbylvytvořen nadobu neurčitou dne 15.5. 2017rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, kterýzároveň
vypracoval jehostatut, jenž byl následněschválensprávní radou Fondu. Podfondbyl zapsándoseznamu vedeného
ČNBke dni 13. 6. 2017.
Akcie:
Akcie:

97389kskusovýchakcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční akcie třídy A)

Čistýobchodní majetek:

74 895 tis. Kč

Orgány Podfondu
STATUTÁRNÍ ŘEDITELFONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Statutární ředitel

(od 4. 5. 2017)

AMISTA investiční společnost, a. s.
IČO274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Zastoupení právnické osoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 4. 5. 2017)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 4. 5. 2017)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředite! se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovám; a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů. Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu a jeho
podfondů. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a)

řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení,

b)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

C)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní
účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,

e)

svolávat valnou hromadu,

f)

vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a stavu
jeho majetku,

g)

vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovanémtrhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovenýchobecnězávaznýmiprávními předpisy, zejm. ZPKT,

h)

měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy,
opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,

i)

schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondů;

Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.
Statutární ředitel nezřídil žádnýporadní orgán,výbor či komisi.
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Vzhledem k tomu, žestatutárnímu orgánunesmí býtv souladu s obecnězávaznýmiprávními předpisy týkajícími se
obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Fondu jakékoliv pokyny týkající se
obhospodařování Fondu, není statutární orgán oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v souladu s úst. § 51
odst.2 ZOK o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádat o sdělení

nezávaznéhostanoviska čidoporučení týkajícího seobchodního vedení další (poradní) orgányFondučijinésubjekty,
a to za podmínek určených statutem Fondu čivnitřními předpisy Fondu.
SPRÁVNÍRADA FONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Předseda správní rady:

jozef Brhel

(od 23. 11. 2019)

narozen: 27. 8. 1982

Člensprávní rady:

MichalBrhel

(od 23. 11. 2019)

narozen:18. 11. 1989

Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými

právními předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkdjícf se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje
dopůsobnosti valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti
statutárního ředitele čijiného orgánu Fondu.
Správní rada dáledle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh

narozdělení zisku nebona úhraduztrátya předkládá valnéhromaděsvévyjádření;
b)

předkládá valné hromadě návrhynaurčení auditora k ověření účetní závěrkya konsolidované účetní závěrky,
přfp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování
naevropském regulovaném trhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis;

c) schvaluje statut Fondem nověvytvořeného podfondu.
Správní radaseskládázedvoučlenů,volenýchvalnou hromadou.

Správní radaje schopná usnášet se,je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většinajejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
Vpřípadě rovností hlasůje rozhodující hlaspředsedy správní rady.

Řádnázasedání správní radysvolávápředseda správní radys uvedením programu jednání, a to zpravidla šestkrát
zarok. V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu

kterýkolijejí člen, a to s pořadem jednání, kterýurčí. Předseda správní radysvolásprávní radutakétehdy, požádá-li
oto statutární orgán, a to s pořadem jednání, který statutární orgán určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu
po doručení žádosti, můžeji svolat sám statutární orgán.
VÝBOR PRO AUDIT FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda výboru pro audit:

Ing. Vít Vařeka

(od 8. 10. 2018)

narozen:14. l. 1963

Vystudoval Vysokou škoiu ekonomickou v Praze a Frostburg Statě Universit v USA. Od roku 1994 působil na pozici
vedoucí finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodníka s cennými papíry AKROCapital, a.s. Od roku
2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.
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Členvýboru pro audit:

(od 8. 10. 2018)

Ing. Michal Bečvář
narozen: 17. 1. 1980

VystudovalTechnickoufakultu na ČZÚv Praze.Od roku 2007 pracujeve společnostiAMISTAtS, kde postupnězastává
pozice sales manažer, manažer oddělení pro iicenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírů a account
manažer. Dříve také působil ve společnosti Raiffesenbank, a. s.

Členvýboruproaudit:

Ing. PetrJanoušek

(od 8. 10.2018)

narozen:22. 2. 1973

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.

Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.
Fond, jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu úst. § la písm. a) ve spojení s úst. § 19a odst. l Zákona o účetnictví zřídil
ke dni 3. 10. 2018 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nczavisiost, sleduje postup sestavovaní účetní závěrky Fondu a předkiádá
řídicímu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.
Dále doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní.
Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členové výboru pro audit špinili
zákonné podmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené úst. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvním
zasedání výboru pro audit si jeho členové zvolili za předsedu Ing. Víta Vařeku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru
pro audit.
Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční přítomných členů výboru pro audit.
Výbor pro audit nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝM DOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

Podfond jako účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu nemá právní osobnost, proto ani není zapisován
do obchodního rejstříku.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALAPODFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTAIS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNBč.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
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. l písm. b) ZISIF
ve spojení s úst. § 38 odst. l ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů
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rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikání).

AMISTA ISvykonávala 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 související s hospodařením s hodnotami v majetku Podfondu

(poradenská činnost týkající sestruktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu
obchodních podílů apod.).
Portfolio manažer
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Před příchodem doAMISTAISpracoval pětletnapoziciprivátního bankéřevespolečnosti SberbankCZ,a.s.,mající
vesprávětopaffluentklientelusezaměřením primárněnainvestiční poradenství, oblastkapitálovéhotrhu

a financování. Předtím sbíral praktické zkušenosti mimojinév Českéspořitelně, a.s., napozici investiční specialista
pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BHSecurities, a.s.
Portfolio manažer

Ing. Petr Krušina
narozen: 1987

vzdělání: ČZUv Praze,obor Hospodářská správaa politika
Před příchodem do AMISTAIS pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s.r.o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu
a správy majetku.

4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘI
PODFONDU

Obchodnífirma:

Českáspořitelna, a. s.

Sídlo:

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00

IČO:

452 44 782

5.

(od 19. 6. 2017)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetnímobdobí pro Podfondnevykonávalyčinnosthlavního podpůrcežádnéosobyoprávněnéposkytovat investiční
služby, Podfondnemělhlavního podpůrce.
6.

ÚDAJEO OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
PODFONDU,POKUDJEU TĚCHTOOSOBULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMIJINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽ
l % HODNOTYMAJETKUPODFONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnouosobu úschovou neboopatrováním majetku Podfondu.
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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 se v čase mohou měnit, zejména
se vstupem na nové trhy.

7.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMPODFONDU
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMFONDU

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. Participace Podfondu na těchto úplatách je
zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Podfondu.
Fond nevyplatil z majetku Podofndu v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměny za zhodnocení kapitálu.

8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMPODFONDU
PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM FONDU S PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL
PODFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelem z majetku Podfonduv Účetnímobdobí vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUPODFONDU

Majetek Podfondu ke Dni ocenění je z 80, 58 % tvořen pohledávkami za nebankovními subjekty ve výši 461458 tis. Kč,
majetkovými účastmi v obchodních společnostech (14, 85 %) v reálné hodnotě ve výši 85 021 tis. Kč (poříz, cena: 50
191 tis. Kč) a peněžními prostředky na běžných účtech ve výši 25 969 tis. Kč (4, 53 %).

Dlužník

IČO

Jistinav tis. Kč

07 709129

2 573

51 059 631

44 247

1034

46820

1038

Úrokyv tis. Kč

Úrokovásazba

Celkem

k 31. 12. 2018

Andalusia

Development

6%p.a.

2577

6%p.a.

45281

s. r. o.

Discovery
Residence s. r. o.
Celkem

47858

Dlužník

IČO

Jistina v Kč

Úroky

Úroková sazba

Andalusia

07 709 129

2 541

131

5 % p. a.

Development
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Celkem

k 31. 12. 2019

2672

s. r. o.

Andalusia

Development

07 709 129

84

6 % p.a.

84

s. r. o.

SERENIAVULCOSL
KORÁ

private

residence s. r.o.

Discovery
Residence s. r. o.

HISPANOV

AE

HOMESSL
ETERBASE,a.s.

B7 675 7954

254 100

12823

6%p.a.

266 923

36 326 194

38 877

1157

6%p. a.

40034

51059 631

71 225

3107

6 % p. a.

74332

B9 358 2518

60 203

1388

6 % p.a.

61591

52 380 505

15 246

577

10% p.a.

15823

442192

19266

Celkem

tis. Kč
Účastis rozhodujícím vlivem
MU Discovery Residence s. r. o.

461458

31. 12. 2019

31. 12. 2018

85021

96

o

96

MU KORÁpřívale residence s. r. o.

35914

MU RMC Properties Slovakia a.s.

20497

MU Pan-AgroSK, a.s.

28610

MU AndalusiaDevelopments.r.o.

o

MU REMACProperties Holdings.r.o.

o

MU ETERBASE, a. s.

o

Celkem

10.

85021

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Podfond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivityv oblastivýzkumu a vývoje.
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11.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

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

Jelikožje Podfond účetněa majetkově oddělenou částí jmění Fondu, nebyl v Podfondu v Účetním období zaměstnán
žádnýzaměstnanec.

12.

INFORMACE O POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHO ZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Podfond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.

13.

FONDOVÝKAPITÁLPODFONDU A VÝVOJHODNOTY AKCIE
31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

74 894 460

63 786 928, 86

2 106 436,73

97389

97389

3265

Počet vydaných investičních akcií v Účetním bdobí (ks):

o

94124

3265

Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období:

o

o

o

769,0238

654,9705

645, 1476

K datu:

Fondový kapitál Podfondu (Kč):
Počet emitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

Fondový kapitál Podfondu na l akcii (Kč):

Fondový kapitál na akcii třídy A v Kč
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
31. 12. 2017

14.

31. 12.2018

31. 12. 2019

INFORMACE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCHSTATUTU PODFONDU

V průběhuÚčetníhoobdobí došlo k následujícím podstatným změnámstatutu Podfondu:
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Ke dni 26. 6. 2019 byl statut změněntak, že došlo k jeho celkovéaktualizacizejménav oblasti oceňovacího období
a internetové adresy podfondu.

15.

INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Podfondv Účetnímobdobí nevlastnilžádnévlastní akcieanipodíly.
16.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

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

V důsledku pandemie viru COVID-19, která se během března 2020 postupně rozšířila do celéhosvěta, došlov prvním
čtvrtletí roku 2020 k významným a rychlým propadům cen aktiv pocelém světě.Ušetřena nebyla ani Českárepublika,
která byla pandemií zasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly
zasaženyjak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna.

Škodyspojenés pandemií viruCOVID-19lzek datusestavení výroční zprávyjenobtížně odhadnout,všebudezáviset
nadalším šíření viru COVID-19a odeznění pandemie. Propad ekonomické aktivity bymohl dle očekávání Evropské
komisevšakmohl připomínat rok2009. Při optimisťckém průběhupandemie lzev roce2020očekávatstagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnějšíse všakv tuto chvíli jeví upadnutí českéekonomiky do recese, kdyklíčovými
faktory bude rozsah přijatých preventivních opatření a dobajejich aplikace.

Výhlednadalší obdobív souvislostis aktivitamiFonduje uvedenvezprávěstatutárního orgánu.
17.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

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

závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zprávatéžúčetní závěrku,včetnějejí přílohy a zprávu nezávislého
auditora.Zprávao vztazích je vypracovánana úrovni Fondu.

Hodnotyuváděnév přílohách jsou uvedenyv tisících Kč. Rozvaha,výkazziskua ztrátya přehled o změnáchvlastního
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 hodnotyvyplněny, údajejsou nulové.
Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kromě údajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky, nenastaly žádnédalší významné skutečnosti.

Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů,
neboť k datu vyhotovení výroční zprávyještě nenastal termín, ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději
tímto orgánem schválit.

17

Zpráva o vztazích
ZMJSICAVa.s., IČO:06078 265, se sídlem Jugoslávská620/29,Vinohrady,Praha2,
PSČ 120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Fond

Městskýmsoudem v Praze pod sp. zn. B 22470
Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019do 31. 12. 2019

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou (dálejen "Propojenéosoby") za Účetníobdobí vypracoval statutární orgán Fonduv souladu
s úst. § 82 ZOK.

2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:
Obchodní firma:

ZMJ SICAV,a.s.

Sídlo:
Ulice:

Jugoslávská 620/29

Obec:

Praha 2

PSČ:

12000

IČO:

060 78 265

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ddíl B, vložka 22470
Ovládající osoba
Jméno:

Jozef Brhel, MBA

Bydliště:
Ulice:

Bulíkova 2679/1

Obec:

Bratislava

PSČ:

85104

Dat. nar. :

27. 8. 1982

(společnědálejen "ovládající osoba")
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Výše uvedená osoba byla po celé Účetní období oviádající osobou, která vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení

ovládanéosoby,jakožtojedinýspolečník a členstatutárního orgánuspolečnosti PATRIAINVEST,a.s., IČO:35927135,
se sídlem Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 831 04, Slovenská republika, jejíž podíl na ovládané osobě činil 100 %
zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv.
Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Názevspolečnosti

IČO

Sídlo

EcoForrest, a. s. (100 %)

46 858 041

Drobného27, Bratislava, PSČ841Ol

Esterhazy, a.s. (100 %)

35 878 631

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

LESSANDa.s. (100%)

46 251545

Hurbanovonám.3, Bratislava, PSČ81106

PATRIAREALIT,a.s. (100%)

50027921

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ831 04

PATRÍA VENTURE CAPITAL, a. s. (100 %)

48 003 131

Trnavskácesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

REMAC, s. r. o. (50 %)

35 944 706

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

PATRIA INVEST, a.s. (100 %)

35 927 135

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Ovládanáosoba je fondem kvalifikovaných investorů, kterého 100% zakladatelských akcií vlastní ovládající osoba
a které základním investičním cílem je dosahování investic nad úrovní výnosu úrokových sazeb v dlouhodobém
horizontu.

4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

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

Ovládanáosoba užívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. je ovládanáv souladu s ustanoveními zákona
č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCHV ÚČFTNÍMOBDOBÍ NA POPUD NEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetním období nebylo učiněnožádnéjednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebojí ovládaných osob,
které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní
závěrky.
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6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou
ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
Smlouvy mezi ovládanouosobou a ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období
V účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou.
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu uzavřená mezi Ovládanou osobou,

Ovládající osobou a AMISTAISze dne 14. 5. 2018.
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami:
Smlouvy uzavřené v Účetním období
V Účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích
V předešlých účetních obdobích nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními
Propojenými osobami.
Z žádnéze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládanéosobě
žádnáújma.

7.

POSOUZENÍ TOHO, ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA 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 posouzení jejího vyrovnání.

8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako 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 zprávějsou úplné, průkazné a správné.
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V Praze dne 16. 3. 2020

Z JSICAV, a. s.
AMIST in estiční společnost, a.s.
st tutámi ředíte l

Ing Petr Janoušek
v řený zmocněnec
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019
Účetní jednotka: 2M^S/CA l/, a. s.

Sídlo: Jugoslávská 620/29, 120 00, Praha 2
Předmět podnikání: činnost investičního fondu
kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 19. 6. 2020

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

31. 12. 2019

(v celých Us. Kč)

ObchtKlnf firma nebo jiný název účetní

jednotky

..?.!!?.J.!-E.9!!Í9. !l<l. By.?. JÍIíR?J. !!.S5..
Sídlo, bydlištěnebo místo podnikáni
ůEetnl jednotky

Ju oslovská 620/29
12000
Praha 2

Zpracováno v souladu s vyhláškou

6. 601/2D02 Sb., v zninl pozdějších předpisů

zn

AKTIVA

Bod

Brutto

Běžnéúčetní období
Korekce

nule účetní období

Netto

Netto

1 RiMadní hotovost a vklady u centrálních bank
Stótnibezkupónové dluhopisy a ostatnlcenné papry
pňjrnané cenn-álni bankou k refinancování
v tom:

a) vydané vládnht institucemi
b) ostatní

3 Pohledávky za bankami a družstevnkri záložnami
v tom:

a) splatné na požádáni

25969

25969

16319

25969

25969

16319

461458

461458

47858

461 458

461 458

47858

85021

85021

258

258

92

572 706

572 706

64269

b) ostatní pohledávky
4 R)h]edávky za nebankovnm subjekty
v tom:

a) splatné na požádáni

b)ostatnipohledávky
5 Dluhové cenné papry
v tom:

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatniri osobám

6 Akcie, pódiové Esty a ostatní podlý

7 Účastis podstatnýmvlivem
z toho: v bankách

8 Účasti s rozhodujfcm vlivem
z toho: v bankách

9 Dlouhodobýnehmotný majetek
z toho: a)goodwil]
10 Dlouhodobý hmotný majetek
z toho:

a) pozemky a budovy pro provozní činnost

11 Ostatní aktiva
12 Pohledávky z upsaného základnho kapitálu
13 Náklady a pfjmy přlštfch období
Aktiva celkem
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Ozn.

PASIVA

g^

Běžnéúčetní období Minulé účetní období
Netto

Netto

1 Závazkyvůčibankáma družstevnfmzáložnám
v tom: a) splatnéna požádání
b) ostatní závazky
2 Závazkyvůčiklientům-členůmdružstevních záložen
v tom: a) splatné na požádáni

b) ostatní závazky
3 Závazky z dluhových cenných papírů
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry

b) ostatní závazkyz dluhovýchcennýchpapírů
4 Ostatní pasiva

497811

481

5 Výnosya výdaje příštích období
8 Rezervy

v tom: a) nadůchodya podobnézávazky
b) na daně
c) ostatní

7 Podrženézávazky
8 Základní kapBál
z toho: a) splacený základní kapitál
9 Brisníážio

10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

v tom: a) povinnérezervní fondya rizikovéfondy
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
11 Rezervní fond na nové oceněni

12 Kapitálovéfondy

63989

63989

13 Oceňovací rozdíly

-15 026

-115

-3156

104

-11 870

-219

-86

-1 124

26018

1 038

572 706

64269

z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišfovacích derivátů
c) z přepočtu účasti

Nerozdělenýzisknebo neuhrazenáztráta z
předchozích období
15 Zisk nebo ztráta za účetnlobdobi
Pasiva celkem

Vlastní kapitálcelkem

74895
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63

VÝKAZZISKU A ZTRÁTf
Obchodní firma nebo jiný název úéetni

v plném rozsahu
.

ke dni

31. 12. 2019

JS*2tkl!.. _. _.".__. _. _... "."."."..., _. _...."

..ZM.J.'J"?dfond-RMC.JPLOBeIties.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikáni ůéetni
jednotky

(v celýchfe. K6)

.

JUSOSLanreka-620/?"9.
Praha 2

12000

Zpracovánov souladu s vyhláškou
C. 501/2002 Sb., ve znénl pozdijilch předpisů

n.

TEXT

Bod

Béžné účetní období

M inuléúéetnlobdobí

19424

1 041

6 Zisk nebo ztráta z finančnfch operaci

-3289

345

7 Ostatní provozní výnosy

38916

8 Ostatní provozní náklady

25944

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho:

úroky z dluhovýchcenných papírů

2 Náidadyna úroky a podobnénáklady
z toho:

náklady na úroky z dluhových cenných papírů

3 Výnosy z akciia podilů
v tom:

a) výnosy z účastis podstatnýmvlivem
b) výnosy z účasti s rozhodujfcim vlivem

c) ostatní výnosyz akciia pódiu
4 Výnosy z poplatkůa provizi
5 Náklady na poplatky a provize

9 Správní náklady
v tom:

1 765

289

1 765

289

27333

1 093

1 315

55

26018

1 038

a) náklady na zaměsfriance
z toho:

aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění

b) ostatní správní náklady

10

Rozpuštění rezerv a opravných potožekk dlouhodobémuhmDtnému a
nehmotnérru majetku

11

Odpisy, tvorba a použiti rezerv a opravných potožek k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku

12

Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohtedávkára cenným papírům a
záruka^ výnosy z dřivé odepsaných pohledávek

13

Odpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkánn, cenným
papírům a zárukám

14 Rozpuštěniopravných potožekkúčastems rozhodujfcima podstatnýmvlivem
Ztráty z převodu ůčastís rozhodujfcima podstatnýmvlivenri tvorba a použiti
opravných potožekkúéastems rozhodujícíma podstatným vlivem
16 Rozpuštěni ostatnch rezerv
17 Tvorba a použitiostatnfch rezerv
18 Podíl na ziscích nebo zfrátáchúčastís rozhodujicimnebopodstatným vlivem
19 Zisk nebo ztráta za úéetni obdobíz běžné činnosti před zdaněním

23 Daňz přOmů
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni
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PODROZVAHA
Obchodnifirma nebojiný název
ůéetnljednotky

v plném rozsahu
ke dni

31. 12. 2019

ZMJ, podfpndRMCProperties
Sidlo, bydliSténebo miste podnikáni
účetní jednotky

(v celých tis. K6)

Ju oslovská 620/29
Zpracovánov souladu s vyhláškou

Praha 2
12000

6. 501/2002 Sb., ve zněni pozdéjélch předpisů

Podrozvahová aktiva

Bod

1 Rsskytnutépřísliby a záruky

Běžnéúéetniobdobí

251 559

Minulé účetní období

772

2 Poskytnuté zástavy

3 Pohledávkyze spotovýchoperací
4 Rihledávky z pevných termínových operaci
5 Pohledávkyz opci
6 Odepsanépohledávky
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k utažení
8 Hodnoty předané k obhospodařování
Podrozvahová aktiva celkem

Podrozvahová pasiva

Bod

572 706

64269

824 265

65041

Běžnéúčetní období

Minulé účetní období

9 ffijatépřfeliby a záruky
10 Přijaté zástavy a zajištění
11 Závazky ze spotových operací
12 Závazky z pevných termínových operaci
13 Závazkyz opcí

97389

14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uloženi
15 Hodnoty převzaté k obhospodařování
Podrozvahovápasiva celkem

97389
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebojiný
název účetní jednotky

(v celých Usicfch KČ)
za období
2019

.

ZMJ2.E°dfo"d..RMC.PI'OJBSrtÍ.es-

Sidlo. liydllSlě nebo místo

podnikániúčetnijednolk

Ju oslovská 620/29, 120 00, Praha 2

Zpracováno v souladu s vyhláškou
6. 500/2002 Stí., ve mini pozdějtlch předpisu

Poéáteinlstav k 1.1.2018
Břiše akcii

ZáMadni

Vlastni

kapitál

akcie

Kapitálové
fondy

Oceňovaci

rozdiy

Oceňovací
Nerozděl leny
rozdiy (přeměny)
zisk

3265
60724

63989

-1124

2107

1 124
1124
1124

1038
1124
1038
1 osa

-81
63788

-14911

1038

26018
-1038

26018
-14911

-15 026
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Vlastni kapitál
celkem

Výsledek

-81
-115
-115

Čistýzisk/ztrátazaúčetniobdobí

63989

hodpodareni

26018

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmynásledující význam:
AMISTA IS

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetníhoobdobí

Fond

ZMJ SICAV, a.s., IČO: 06078265, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, Praha 2,
PSČ120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Prazepodsp. zn. B 22470

Podfond

2MJ, podfond RMC Properties, NID:75160358

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Neinvestiční částFondu

MaJeteka dl"hyFondu-kterénejsou součástí majetku a dluhůFonduz investiční činnosti a nejsou
zahrnuty do žádnéhoz podfondů vytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165odst. 2 ZISIF.

Pro účelyvýroční
Dohoda FATCA

ávymají nKe uvedené právní předpisy následující význam:
Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových
předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených státůamerických o
informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act,
vyhlášenápod č. 72/2014Sb.m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč. 93/2009Sb.,o auditorecha o změněněkterýchzákonů(zákono auditorech),ve znění
pozdějších předpisů

Zákono daních z příjmů

Zákonč.586/1992Sb.,o daních z příjmů, vezněni-pozdějších předpisů

Zákono účetnictví

Zákoné.563/1991Sb.,o účetnictví,vezněnípozdějšíchpředpisů

ZISIF

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

ZMSSD

Zákonč. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správědaní a o změnědalších souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZOK

Zákonč.90/2012Sb"o obchodních společnostech a družstvech (zákono obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb"o podnikání na kapitálovém trhu, veznění pozdějších předpisů
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l

VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVU ÚČFTNÍZÁVĚRKY

Charakteristika a hlavní aktivity Podfondu
2MJ, podfond RMC Properties (dáte jen "Podfond") je účetně a majetkově oddělená část jmění ZMJ SICAV, a. s.,

IČO060 78 265.
Vznik Podfondu

Podfond byl vytvořen dne 15. 5. 2017 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu. Podfond byl zapsán Českou národní
bankou podle § 597 Zákona dne 13. 6. 2017.
Předmět podnikání Podfondu

Činnostinvestičního podfondu kvalifikovanýchinvestorů podle zákonač. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2017/081798/CNB/570
ze dne 14. 6. 2017
Sídlo Podfondu

Praha -Jugoslávská 620/29

PSČ120 00
Českárepublika
Statutární orgány Podfondu
Podfond je bez právní subjektivity. Statutární orgán Podfondu je vykonáván statutárním orgánem Fondu, jímž je
právnická osoba oprávněna obhospodařovat tento investiční Podfond. Samotný Fond je investičním fondem s právní
osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněna obhospodařovat a administrovat
tento investiční fond. Touto osobou je společnost AMISTAinvestiční společnost, a.s.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
Statutární ředitel:

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

(od 4. 5. 2017)

IČO:274 37 558
Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
Zastoupení právnickéosoby:

Ing. Ondřej Horák

(od 12. . 2017)

Ing. PetrJanoušek

(od 12. 6. 2017)

Mgr. Pavel Bareš

(od 30. 3. 2019)

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady:

(od 2. 6. 2017 do 1. 4. 2018)

Ing. Dušan Klimeš
narozen: 31. 10. 1980

Člensprávní rady:

(od 2. 6. 2017 do 1. 4. 2018)

Mgr. Ing. Marek Joch
narozen: 10. 11. 1981

Člensprávní rady:

(od l. 4. 2018)

Michal Brhel
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narozen: 18. 11. 1989

Předseda správní rady:

Jozef Brhel

(od l. 4. 2018)

narozen: 27. 8. 1982

ya 'na. h_romada

Fondu

s

účinností k 1-4-2018

ze

správní radV Fondu odvolala

pana

Ing. Dušana Klimeše

a

pana

Mgr. Ing. Marka Jocha a do správní rady Fondu jmenovala pana Michala Brhlea a panaJozefa Brhela. Tato skutečnost

byla v obchodním rejstříku zapsána dne 23. 11. 2019.

Samotný Podfond není zapsán v obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku je zapsán pouze ZMJ SICAV, a.s.
Dne25. 2. 2019bylo doobchodního rejstříku zapsánosníženi'základního kapitálufonduz 2 000000Kčna 10Kč.

uctínLzávěrka, bY'.a PriPravena n^základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškami platnými v Českérepublice. Závěrkabylazpracována naprincipech nepřetržitého trvánTučetní

jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou "vybraných finančních-nástroj:u
oceňovaných reálnou hodnotou.

TatoÚčetnízávěrkajepřipravená v souladus vyhláškouMFČRč.501/2002Sb.zedne6. 11.2002,vezněnípozdějších
předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní . á.ěrky a rozsah údajů ke
pro banky a některé finanční instituce.

Akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifíkovanými investory.

Investičním cíiem Podfonduje dosahovatstabilního zhodnocování aktív nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových
sazeb^ prostřednictvim ďouhodobých investic umístěných ve Podfondu a/nebo'v příslušných podpodfondech

vytvořených Podfondem.Podfondse řídí svým statutem.

Tato účetní závěrkaje nekonsolidovaná, zaobdobí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
2

DŮLEŽITÉ
ÚČETNÍMETODY

u^ní. ^věrka sp(:>lečnosti bv'a 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 natypu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména denvýplaty 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 zprávydošléod banky, den sjednání a denvypořádání obchodu s cennými papíry,
denvydání nebopřevzetí záruky, pepř. úvěrovéhopříslibu, den převzetí hodnot doúschovy.

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
definovanésmlouvou, tato právazaniknou nebosetěchtoprávvzdá.
2. 2 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.
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Poskytnuté úvěry a zápůjčky jsou vykazovány v účetní zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky tak, aby
zobrazilysoučasnou hodnotu odhadovanézpětnězfskatelnéhodnoty.
2. 3 Majetek jako investiční příležitost
Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Společnost
s rozhodujícím vlivem (dále také "dceřiná společnost") je společnost ovládaná Fondem, v níž Fond může určovat
finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti.

Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Fond přímo nebo nepřímo vlastní více
než 50 % hlasovacích práv nebo je schopna vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkové účasti
ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny reálnou hodnotou. Ocenění je prováděno ve smyslu zákona

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 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 k datu
ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně předávajícím po patřičném

průzkumutrhu, na němžúčastníci jednají informované,rozvážněa bez nátlaku".
Pro stanovení hodnoty majetkové účastive společnostech s rozhodujícím vlivem je použita kombinace následujících
elementárních oceňovacích metod a přístupů:
. Metody výnosové
. Metoda porovnání
. Metody zjištění věcné hodnoty - majetkové
. Metoda účetní hodnoty
. Metoda likvidační'

. Aplikace metod (porovnání několika oceňovacích metod)
2. 4 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 tuzemskéměnyv kurzu vyhlašovanýmČNBplatným k datu Účetnízávěrky.Výslednýzisknebo
ztráta z přepočtu aktív a pasiv vyčíslených v cizí měněje vykázán ve Výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta
z finančních operací.
2. 5 Zdanění

Daňovýzáklad pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžnéhoúčetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladůa 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
očekávanédaňovésazby platnépro následující období. O odloženédaňovépohledávcese účtuje pouze v případě, kdy
neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Podfondu vzniká
odloženádaň z titulu změnyocenění investičního majetku.
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2. 6 Spřízněné strany

Podfond definoval svéspřízněné stranyv souladu s IAS24Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranajespřízněná s účetníjednotkoupři splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní
jednotkou(jdeo mateřské podniky,dceřinépodnikya sestersképodniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, kterýjí poskytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;

b) stranaje přidruženým podnikem účetníjednotky;

c)stranaje společnýmpodnikem,vekterémje účetníjednotkaspoluvlastníkem;
d) strana iečlenem klíčo. éhomanagementu účetní jednotky nebojejího mateřského podniku;
e) stranaje blízkým členem rodinyjednotlivce, který patří pod písmeno a) nebod);

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 danéstraně
má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu
na to, zdaje účtovánacena.
Transakce s Fondem

tis. Kč

2019

2018

Závazky

213

213

Pohledávky

o

o

Transakce se ZMJ, podfondem Industry Investment
tis. Kč

2019

2018

Závazky

o

o

Pohledávky

92

92

3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

ÚčetnímetodypoužívanépodfondemzaÚčetníobdobí senezměnily
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4 POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZA DRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatky na běžných účtech

25 969

16 319

Celkem

25969

16319

Podfond má dva bankovní účty. Jeden je veden u Českéspořitelny v CZKa jeden u J&TBanky vedený v EUR.
5

POHLEDÁVKYZANEBANKOVNÍMISUBJEKTY

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Poskytnuté úvěry

461458

47858

Celkem

461458

47858

Dlužník

Celkem

IČO

Jistina v tis. Kč

07 709129

2 573

51 059 631

44 247

1034

46820

1038

IČO

jistina v Kč

Úroky

Úroková sazba

Celkem
2019

07 709129

2 541

131

5 % p. a.

2672

84

6%p.a.

84

12823

6%p.a.

266923

Úrokyv tis. Kč Úrokovásazba

k 31. 12. 2018

Andalusia

Development

6%p.a.

2577

6%p.a.

45281

s.r. o.
Discovery
Residence s. r. o.
Celkem

Dlužník

47858

Andalusia

Development
s. r.o.

Andalusia

Development

07 709 129

s. r. o.

SERENIAVULCOSL B7 675 7954

254 100
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k 31.

12.

KORÁ

private

residence s. r. o.

Discovery
Residence s. r. o.

HISPANOV
HOMESSL
ETERBASE,a.s.

AE

36 326 194

38 877

1157

6%p.a.

40034

51059 631

71225

3107

6 % p. a.

74332

B9 358 2518

60 203

l:

6 % p.a.

61591

52 380 505

15 246

577

10%p. a.

15823

442192

19266

Celkem

tis. Kč

461458

-3- °:. ^ nlfalci ^lrokud<>5 '""'.<

Poskytnutý úvěr do Andalusia Development

2541

s. r. o.

Úroky k úvěru do Andalusia Development

131

s. r. o.

Úroky k úvěru do Andalusia Development
s. r. o.

84

Poskytnutý úvěrdo SERENIAVULCOSL

254 100

Úrokk úvěrudoSERENIAVULCOSL

12823

Poskytnut/ úvěrdo KORÁprivate Residence

38877

Úrokk úvěrudo KORÁprivate Residence

1157

Poskytnutý úvěr do Discovery Residence

71225

s. r. o.

Úrokyk úvěruDiscoveryResidences.r.o.

3107

Poskytnutý úvěr do HISPANOV AE HOMES SL -

60203

Úrokyk úvěru HISPANOV AE HOMES SL

1388

Poskytnutý úvěr do ETERBASE a. s.

15246

Úrokyk úvěrudo ETERBASEa.s.

577
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Celkem

4348

15823

441288

6 ÚČASTIS ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝMVLIVEM
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Účastis rozhodujícím vlivem

85021

96

MU Discovery Residence s.r.o.

o

96

MU Andalusia Development s.r.o.

o

MU REMAC Properties Holding s. r. o.

o

MU KORÁprivate residence s. r.o.

35914

MU RMC Properties Slovakia a.s.

20497

MU ETERBASE, a. s.

o

MU Pan-AgroSK,a.s.

2861(1

Celkem

85021

96

Reálné hodnoty majetkových účastí jsou vždy stanovovány na základě znaleckých posudků.
Název

Sídlo

Discovery Residences. r. o.

Trnavskácesta 27/A, Bratislava, PSČ83104,Slovenskárepublika

Andalusia Development s.r.o.

Kaprova 42/14, Praha l, PSČ110 00, Českárepublika

REMAC Properties Holdings. r.o.

Pod lipami 2559/37, Praha 3, PSČ130 00, Českárepublika

KORÁpřívale residence s. r. o.

Bosákova 7, Bratislava, PSČ851 04, Slovenská republika

RMC Properties Slovakia a. s.

Plynárenská7/A, Bratislava,PSČ82109,Slovenskárepublika

ETERBASE,a.s.

Pan-AgroSK,a.s.

Hurbanovo námestie 6907/3, Bratislava, PSČ 811 06, Slovenská
republika

Studenohorská 4629/A, Bratislava, PSČ 841 03, Slovenská
republika

V době sestavení účetní závěrky podfondu nejsou k dispozici údaje o hodnotách vlastního kapitálu výše zmiňovaných
společností k 31. 12. 2019.
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7 OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

92

92

Odloženádaňovápohledávka

166

o

i elkem

258

92

Pohledávky za ZMJ podfond Industry
Investment

Pohledávky za ZMJ podfondem Industry Investment vznikly v souvislosti s platbami nákladů těchto subjektů
Podfondem.

8 OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Závazky za ZMJSICAV

213

213

Dodavatelé

126

93

494 973

o

o

l

2499

174

497 811

481

Závazky za akcionáři

Odloženýdaňovýzávazek
Dohadné účty
Celkem

Závazky za akcionáři jsou tvořeny závazky z úpisu investičních akcií. Dohadné účty pasivní jsou tvořeny zejména

dohady na audit, služby depozitáře, obhospodařování a administraci podfondu, znalecké posudky a daň z příjmů
právnických osob.

9 KAPITÁLOVÉFONDY

Početinvestičních akcií

Hodnotakapitálovýchfondův tis. Kč

3265

3265

94124

60724

97389

63989

Zůstatek k 1. 1. 2018

Celkem vydanéIAzafyzickáosoba
Celkem vydané IA za právnická
osoba

Celkem odkoupenéIA
Celkem k 31. 12. 2018
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Zůstatekk 1. 1. 2019

97389

63989

97389

63989

Celkem vydané IA za fyzickáosoba
Celkem vydanéIA za právnická
osoba

Celkem odkoupenéIA
Celkem k 31. 12. 2019

Kapitálové fondy jsou tvořeny 97 389 ks kusových akcii, jsou zaknihované a znějící na jméno. S investičními akciemi
podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření a likvidačním zůstatku příslušného podfondu
a také právo na odkoupení na žádost jejích vlastníka. Investiční akcie jsou rozdělený do jednotlivých tříd A - Z.
Hodnota odkoupení bude stanovená na základě aktuální hodnoty investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období,
v němžobdržela žádostinvestora o odkup.

10 OCEŇOVACÍROZDÍLY
Oceňovací

rozdíly

tis. Kč

Přecenění majetkových účastí

Zůstatekk 1. 1. 2018

-34

o

-34

Snížení

-192

-867

-1059

972

979

-l

-l

Zvýšení

7

Vliv odložené daně na oceňovací

rozdíly

k poskytnutým úvěrů

Zůstatekk 31. 12. 2018

-219

104

-115

Zůstatek k 1. 1. 2019

-219

104

-115

Snížení

-47 448

-11131

-58 579

Zvýšení

35 797

7705

43502

166

166

-3156

-15 026

Vliv odložené daně na oceňovací

rozdíly
Zůstatekk 31. 12. 2019

-11870
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Oceňovací rozdíly vznikly na základě kurzového a znaleckého přecenění majetkových účastí a kurzového přecenění
poskytnutých úvěrůa příslušenství k úvěrům.

li NEROZDĚLENÝ
ZISKNEBONEUHRAZENÁZTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCHOBDOBÍ
Ztrátaroku2018bylapřeúčtovánanaúčetneuhrazenýchztrátminulýchlet.

Správní^radaPodfondu navrhuje ziskběžnéhoobdobí použít naúhraduztrátyminulých leta zbytek přeúčtovat naúčet
nerozdělenéhozisku minulých let.

12 ČÍST?ÚROKOVÝ
VÝNOS
tis. Kč

1. 1.-31. 12. 2019

1. 1.-31. 12. 2018

19424

1041

o

o

19424

1041

Výnosyz úroků

Z úvěrů
Nákladyna úroky

Čistýúrokovývýnos
Geografický původvýše uvedených výnosůje Slovenská republika.

Geografickýpůvod

Výnosyz úroků(tis. Kč)

Českárepublika

13160

Slovenská republika

4876

Španělsko

1388

13

ZISK NEBO ZTRÁTAZ FINANČNÍCH OPERACÍ

tis. Kč

1. 1.-31. 12. 2019

1. 1.-31. 12. 2018

Zisk (ztráta) z devizových operací

-3 289

345

Celkem

-3 289

345

Zisk (ztráta) z devizových operací vznikla na základě měsíčního kurzového přeceňování eurových bankovních účtů
a úvěrů.

14 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADYA OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

tis. Kč

1. 1.-31. 12.2019
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1. 1.-31. 12.2018

Výnosy z prodeje pohledávky
Nominální

hodnota

prodané

pohledávky
Zisk z prodeje pohledávky

38 916

25944

12972

Ostatní provozní náklady a výnosy jsou tvořeny jsou tvořeny náklady a výnosy souvisejícími s prodejem pohledávky
KORABUILDs. r.o.

15 NÁKLADYNAPOPLATKYA PROVIZE
tis. Kč

1. 1.-31. 12. 2018

1. 1.-31. 12. 2019

Z operací s cennými papíry
Bankovní poplatky 9
Celkem

-9

-4

16 SPRÁVNÍNÁKLADY
tis. Kč

1. 1.-31. 12. 2019

1. 1.-31. 12. 2018

Nákladyna obhospodařování

-165

-14

Nákladyna administraci

-23

-25

Náklady na audit

-54

-54

Účetnía daňovéporadenství

-9

Náklady na znalecký posudek

-808

-12

Nákladyna depozitáře

-436

-102

Náklady na odborného poradce

-173

-9

Ostatní správní náklady

-97

-73

Celkem

1765

-289

Podfond neměl v roce 2019 žádné zaměstnance.

Úplataauditorské společnosti Fučík & Partneři, s. r. o. za ověření účetní závěrky za období od l. l. 2019 do 31. 12. 2019
činí 54 tis. Kč.
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V ostatních správních nákladech jsou obsaženy ostatní náklady na správu Podfondu účtované administrátorem
Podfonduna základěsamostatnýchsmluv.

17 DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVA2EK/POHLEDÁVKY
Splatná daň z příjmů
tis. Kč

2019

2018

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním

27 333

1093

Položky zvyšující základ daně

83

12

Základ daně

27 416

1105

Položky snižujfcí základ daně

dečetdaňovéztráty

-2C

Základ daně po odečtení daňovéztráty

27 396

1105

Splatná daňvypočtená při použití sazby 5 %

1370
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Za období l. l. 2019 do 31. 12. 2019 Podfond vykázal zisk v hodnotě 27 333 tis. Kč. Zisk byl upraven o nedaňové
náklady,základdaněje pakvevýši27416tis. Kča vypočtenádaňje 1370tis. Kč.
Odložený daňový závazek/poh ledovka

Ve sledovaném období byla vyčíslena odložená daňová pohledávka ve výši 166 tis. Kč, která byla vypočtená
z nerealizovaných kurzových rozdílů u poskytnutých úvěrů.
18 POSKTTNUTÉPŘÍSLIBYA ZÁRUKY

Poskytnuté přísliby a záruky vedené na podrozvaze ke Dni ocenění představují nevyčerpáno úvěrové rámce
k poskytnutémuúvěruspolečnostiDiscoveryResidencea KORÁpřívale residencevevýši251559tis.
19 HODNOTVPŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Podfondv Účetnímobdobí předal hodnotyk obhospodařování vevýši572706tis. Kč
20

HODNOCENÍ RIZIK

Podfond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve 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 rizikjsou 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 mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko

vyplýváz vlivu změnyvývoje celkovéhotrhu na ceny a hodnotyjednotlivých druhůmajetku Podfondu.Tento vývoj
závisí' na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dále
39

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 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 diverzifikací portfolia, jejíž míra je však
v portfoliu Podfondu, s ohledem na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném

období nedošlo k významným dopadůmexpozice Podfonduvůči tržnímu riziku do jeho finanční situaceje, 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 standardními
mechanismy zajišťujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech.

21 VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPO DATU ÚČETNÍZÁVĚRKY
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020
se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v době zveřejnění této účetní závěrky se
situace neustále měnf, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být
vážnější, než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, obhospodařovatel není v současné době
schopný spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na fond. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty
či snížení hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrne administrátor fondu do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.
Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na podfond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv
na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Základem této úvahy je skutečnost, že investiční činnost je ze své
podstaty nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitá tržní fluktuace a v případě snížení ceny

aktiv nabývaných investičním fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s cílem zhodnocení držením
v dlouhodobém horizontu, ve kterém je i celospolečensky předpokládán návrat k normálu. Provozní a jiné náklady
spojené s viastnictvťm tohoto majetku jsou vůči hodnotě majetku a uvažovaných výnosech z něj nízké a existenci

fondu nemohou ohrozit. Závazkypodfondu jsou pravidelně testovány zátěžovýmitesty, které též neindikují zvýšené
riziko ukončení činnosti podfondu. Administrátor k datu účetní závěrky rovněž neobdržel žádné nestandardní žádosti
investorů fondu o ukončení jejich účasti v podfondu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla účetní závěrka
k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V Praze dne 29. 6. 2020

MJSICAV, a. .
AMI Ai vestiční společnost, a. s.
s atutární ředitel

l g. PetrJanoušek
éřený zmocněnec

40

EXITSTRATÉGY
Investiční horizontPodfonduje 3 - 5 let. Z tohoto pohledujsou vybírány vhodnéinvestice, kteréjsoufondem následně
akvírovány. Podfond a jeho investoři jsou tak připraveni na případnou krátkodobou volatilitu v ocenění čivýnosnosti.
Výnosnost a vhodnost investic je postavená na aktivech a aktivitách společností, jejichž podíly jsou v portfoliu
Podfondu.Jsouzohledňoványprovozní nákladynachod,finanční pákya ostatní nákladyspojenés obsluhouvlastnické
struktury společností představující výnosové aktivum. Výnosnost aktiva bude posuzována v horizontu 5 let a více

s market price s ohledem na výnosnost podkladového aktiva a čistého obchodního jmění obchodních společností.
V případě finanční výhodnosti dosažitelné market price může být aktivum prodáno či v případě poklesu finanční
výkonosti aktiva může být aktivum prodáno. Každé aktivum (podíl v cílové společnosti) bude z tohoto pohledu
posuzovánoindividuálněv případě, žesejednáo významnouinvesticipředstavující podstatnýpodíl naaktivechfondu.
Významná část portfolia je investována prostřednictvím obchodních podílů cílené na realitní trh, a to především
do oblasti developmentu. Již při akvizicijsou hodnoceny investiční plányspolečností a jejich výnosnost a možný dopad
na výnosnost fondu. U všech investic tohoto typu je počítáno s investičním horizontem Podfondu z hlediska

charakteristiky realitního trhu. Během této doby je plánováno, že dojde k realizaci developerských aktivit
a následnému prodeji. Aktivity v rámci cílových obchodních podílů jsou pravidelně revidovány. V situaci, kdy by cílová
investicenesplňovalapožadovanépožadavkyna požadovanou(i budoucí) výnosnost, budezvažovánprodejtéto účasti
na trhu.

Významnou investiční oblastí Podfonduje úvěrovéfinancováni',a to především v rámcispolečností, jejich podíly jsou
v portfoliu Podfondu. Výnosnost úvěrůje hodnocena především na základě dohodnuté úrokové míry a nákladů
spojenýchs financováním. Jsou bránav úvahu podkladováaktiva, kterýmijsou nemovitostí / developerské investice.
Tyto jsou hodnoceny na základěanalýzy celkových nákladů a projektované prodejní ceny. Všechny investice jsou
z tohoto pohledu považovány zavýnosnéa zajištěnépodkladovým aktivem. V případě nedosažení plánovaných výnosů
je Podfond připraven k odprodeji podílů ve společnostech,ve kterých drží obchodní podíl. Jelikožnemovitosti držené
cílovými společnostmi vykazují tržní hodnotu vyšší než pořizovací, je pravděpodobné,že Podfond bude realizovat
výnos. V případě tohoto postupu pak dojde k reinvestici získaných prostředků v rámci investiční strategie a statutu
Podfondu.

V Praze dne 29. 6. 2020

ZMJSICAV,a. s.
A IST investiční společnost, a. s.
statutární ředitel
Ing. Petr Janoušek

pověřený zmocněnec
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
k ověření účetní závěrky
včetně ověření ostatních informací

k 31.12.2019
podfondu

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

Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům
podfondu ZMJ, podfond RMC Properties
Sídlo podfondu:

Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

NID:

75160358

Právní forma:

podfond bez právní subjektivity

Fond a IČO:

ZMJ SICAV, a.s, IČO: 06078265

Hlavní (převažující) činnost:

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů

Rámec účetního výkaznictví:

české účetní předpisy

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podfondu ZMJ, podfond RMC Properties (dále také
„Podfond“) 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 Podfondu
ZMJ, podfond RMC Properties 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
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 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 Podfondu.

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 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 (statutárního ředitele) a dozorčího orgánu (správní rady)
Podfondu za účetní závěrku
Statutární orgán Podfondu 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 Podfondu povinen posoudit, zda je Podfond
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 Podfondu nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Podfondu odpovídá dozorčí orgán.

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 Podfondu 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 Podfondu 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 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 účetní závěrky, 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 statutární orgán a dozorčí 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 29.6.2020

Fučík & partneři, s.r.o.
auditoři a daňoví poradci
č. oprávnění: 386
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

Mgr. Jitka Pešičková
auditor, č. oprávnění: 2106

