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Proúčelyvýročnízprávymajíníže uvedenépojmynásledující vyznám:
AMISTAIS

AMISTAinvestičníspolečnost,a.s.,IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3,Praha8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Posledníden Účetníhoobdobí

Fond

ZMJ SICAV,a.s" IČO:06078265, se sídlem Jugoslávská620/29, Vinohrady, Praha2,
PSČ120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

PSČ186 00

soudemv Prazepodsp.zn. B 22470
Učetníobdobí

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Majeteka dluhyFondu,kterénejsousoučástímajetkua dluhůFonduz investiční činnosti

Neinvestiční částFondu a nejsou zahrnuty do žádnéhoz podfondůvytvořených Fondemve smyslu úst § 165
odst. 2ZISIF.

ProúčelyvýročnízprávymajínBe uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenými státyamerickými o zlepšení dodržování
daňovýchpředpisův mezinárodnímměřítku a s ohledemnaprávnípředpisySpojených
státůamerických o informacích ajejfchoznamováníobecně známájako ForeignAccount
Tax Compliance Act, vyhlášená podč. 72/2014Sb. m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč.93/2009Sb.,o auditorecha o změněněkterýchzákonů(zákono auditorech),

Zákono daních z příjmů

Zákonč.586/1992Sb.,o daníchz příjmů, vezněnípozdějšíchpředpisů

Zákono účetnictví

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

ZISIF

Zákonč. 240/2013Sb.,o investičních společnostecha investičních fondech,ve znění

ZMSSD

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změnědalších
souvisejících zákonů,vezněnípozdějších předpisů

ZOK

Zákonč.90/2012Sb.,o obchodních společnostecha družstvech (zákono obchodních

ve znění pozdějšíchpředpisů

pozdějších předpisů

korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikání nakapitálovémtrhu, ve znění pozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva,při vynaložení veškerépřiměřené péče,podle našehonejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako
emitenta akcií představujících podíl na Fondu přijatých k obchod ovánína evropském regulovaném trhu, který má sídlo

na území Českérepubliky.
V Praze dne 11. 5. 2020

MJSICAV,a. s.
AMIS Ain estiční společnost, a. s.
s" atutární ředitel
In . Petr Janoušek

..ověřený zmocněnec

Informace pro akcionáře
podle§ 118odst.4 písm. b)ažk)a odst.5 písm. a)ažk)ZPKT

l. ČÁST
ORGÁNYFONDUA SKUPINY-JEJICHSLOŽENÍA POSTUPYJEJICHROZHODOVÁN i

Fondv souladus úst. § 165odst. l ZISIFvytváří podfondyjakoúčetněa majetkověoddělenéčástijmění Fondu.
O majetkových poměrech podfondů, jakoži o dalších skutečnostech, sevedeúčetnictví tak, že umožnilo sestaveníúčelní

závěrkysamostatnězaFondi každýjehopodfond.SamostatnězaFondi každýjehopodfondjetakésestavenavýroční
zpráva.Tatovýroční zprávase vztahujek Fondu.

l. VALNÁHROMADAFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valnáhromadaje nejvyšším orgánem Fondu. Každýakcionář, kterývlastní zakladatelskéakcie, máprávo účastnitse
valnéhromady. Každýakcionář, kterývlastnízakladatelskéakcie, i každýinvestor, kterývlastní investiční akcie,máprávo
obdržetvysvětleni týkající se Fondu,jím ovládaných osob nebojednotlivého podfondu vytvořeného Fondem,jehož
investičníakdevlastní, je-iitakovévysvětlenípotřebnéproposouzeníobsahuzáležitostízařazenýchnavalnouhromadu
nebonavýkonakcionářskýchprávnaní, a uplatňovatnávrhya protinávrhy.
Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanovNi zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací

právospojenonení nestanoví-li zákonjinak.Je-lis akcií Fonduspojeno hlasovací právo,náležíkaždéakciijedenhlas.
Rozhodování valné hromady upravuječlánek23 stanov Fondu:

Valnáhromadaje schopna se usnášet,pokudjsou přítomní vlastníci nejméně50% akcií, s nimižje spojeno hlasovací
právo.Při posuzováníschopnosti valnéhromadyse usnášetseneprihlížík akciím, s nimižneníspojeno hlasovací pravá,
nebopokudnelzehlasovací právopodlezákonanebostanovvykonávat; to neplatí, nabydou-lityto dočasněhlasovacího
práva. Není-li valná hromada schopnáusnášetse,svolástatutární orgán náhradní valnou hromadu, a to tak, abyse
konala od patnácti do šestitýdnůodedne, nakterýbylasvolánapůvodnívalná hromada. Náhradní valnáhromadaje
schopnáusnášetsebezohledunapočetpřítomných akcionářů.

Záležitosti,kterénebylyzařazenydonavrhovanéhopořadu jednání, lze rozhodnoutjen sesouhlasemvšechvlastníků
akciívydanýchFondem,s nimižjev případě projednánítakovézáležitostispojenohlasovacíprávo.
PokudstanovyFondunebozákonnevyžadují většinujinou, rozhodujevalnáhromada nadpoloviční většinouhlasů
vlastníků akcií vydaných Fondem, s nimižje spojeno hlasovací právo.
V případě, kdy valná hromada hlasuje o:

a) změněprávspojenýchsurčitýmdruheminvestičních akcií;
b) změnědruhuneboformyinvestičních akcií;
c) další záležitosti, pro kterou zákonvyžaduje hiasování podledruhuakcií;

hlasuji'současněakcionáň, kteřívlastníinvestičníakde, a akcionáři, kteřívlastnízakladatelské akcie.Vtakovémpřípadě
jes investičními akciemispojenohlasovacíprávo,přičemžs každouinvestičníakciíje spojenjedenhlas.Takovátovalná
hromada rozhoduje nadpoloviční většinouhlasůvšechakcionářůvlastnícíchzakladatelskéakcie, a nadpolovičnívětšinou
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hlasů přítomných akcionářů vlastnící investiční akciedle druhu akcií (nadpoloviční většinase počítá pro každýdruh
investičních akciízvlášť), pokudzákonnebotyto stanovynev\éadujívětšinu jinou. Pokudse změnatýkájen investičních
akcií určitého podfondu vytvořeného Fondem, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři
příslušného podfondu.
Působnost valné hromady upravuječlánek20 stanov Fondu:

Dopůsobnostivalnéhromady,nevylučuje-lito ZISIF,náleží dle stanovFonduvše,co dojejípůsobnostivkládázávazný
právní předpis, včetně:
a)

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní

b)

volba a odvotánístatutárního ředitele,

c)
d)

volbaa odvoláníčlenůsprávní radya jinýchorgánůurčenýchstanovami,
schválení smlouvyo výkonufunkcestatutárního ředitele,

e)
f)

schválenísmluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
rozhodnutí o zrušeníFondu, resp. Fondem vytvořeného podfondu s likvidací,

g)

rozhodnutío jmenování likvidátora,resp.o podánížádostio jmenování likvidátoraČNB,jmenuje-lidlezákona

h)
i)

likvidátora ČNB,
rozhodnutí o přeměněFondu,
rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál Fondu jeho
akcionáři, kteřívlastní zakládáteIskéakcie,a o jehovrácenť,

j)

rozhodování o určeníauditora pro účetní závěrkua konsolidovanou u četní závěrku,

k)

rozhodovánío vyčieněnímajetku a dluhůz investiční činnostispolečnostidojednohočivíce poctfondů.

radou podle úst.§ 511ZOKneboozměnu,ke kterédošlonazákladějiných právních skutečností,

2. STATUTÁRNÍŘEDITELFONDUJAKOMATEŘSKÉ
SPOLEČNOSTI
Statutárníředitel

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

(od 4. 5. 2017)

IČO27437 558
Sídlo: Pobřežni'620/3, Praha 8, PSČ18600

Zastoupení právnickéosoby

Ing. Petr Janoušek,pověřený zmocněnec

(od 4. 5. 2017)

Ing. Ondřej Horak, pověřený zmočněnec

(od 4. 5. 2017)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému příslušíobchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídí obecnězávaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů.Statutární ředitel mj. takésvolávávalnou hromaduFondua schvalujezměnystatutu Fondua jeho podfondů.
Statutárníředitelje volen valnou hromadouFondu.
V působnosti statutárního řediteleje dle stanov Fondu:

a)

řídit činnostFondua zabezpečovatjehoobchodnívedení,

b)

provádět usnesení přijatá valnou hromadou,

c)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,
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d)

předkládat valnéhromaděkeschválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě! mezitímní účetní
závěrkuspolečnosti a návrhnarozdělenízisku neboúhradyztrát,

e)

svolávatvalnou hromadu,

f)

vyhotovovat nejménějednou zarok provalnou hromadu zprávuo podnikatelské činnosti Fondua stavujeho
majetku,

g)

vyhotovovatdalšízprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování naevropskémregulovanémtrhu
a zajišťovat plněnídalších povinností, stanovených obecnězávaznýmiprávními předpisy, zejm.ZPKT,

h)

měnitstanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIFJde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy,
opravu písemných nebotiskovýchchyb nebo úpravou,kterálogickyvyplývá z obsahu stanov,

i)

schvalovatzměnystatutu Fonduajehopodfondů;

Statutárníředitel určuje základnízaměřeníobchodníhovedení Fondu.

Statutárníředitel nezřídilžádnýporadní orgán,výborčikomisi,

Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí býtv souladu s obecně závaznýmiprávními předpisy týkajícími se
obhospodařováníinvestičníchfondů uděloványzestranyakcionářů Fondujakékolivpokynytýkajícíse obhospodařování
Fondu, nenístatutárníorgánoprávněn požádatnejvyššíorgánFonduvsouladu s úst.§ 51odst. 2 ZOKoúdělení pokynu
týkajícího seobchodního vedení. Statutární orgánvšakmůžepožádato sdělení nezávazného stanoviska čidoporučení
týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Fondu čijiné subjekty, a to za podmínek určených statutem
Fondučivnitřními předpisy Fondu.
3. SPRÁVNÍRADA FONDUJAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI
Předseda správní rady:

JozefBrhel

(od23. 11. 2019)

narozen:27. 8. 1982

Člensprávní rady:

Michal Brhel

(od23. 11. 2019)

narozen:18. 11. 1989

Správní radadohlíží nařádnývýkon činnosti Fondu,jakoži provádídalší činnosti stanovéneobecně závaznými právními
předpisy. Dopůsobnostisprávní radynáležíjakákolivvěctýkající seFondu,ledažeji zákonsvěřuje dopůsobnostivalné
hromady nebo ledažeji zákon nebostanovy v souladu sezákonem svěřujído působnosti statutárníhoředitele čijiného
orgánu Fondu.
Správní rada dáledlestanov Fondu:

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

rozděleníziskunebonaúhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;
b) předkládá valnéhromadě návrhy naurčeníauditora k ověřeníúčetní závěrkya konsolidované účetnízávěrky,
příp. k přezkoumání dalších zprávvypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na
evropskémregulovanémtrhu,o nichžtostanoví obecnězávaznýprávnípředpis;
c) schvaluje statutFondem nověvytvořenéhopodfondu.

Správnírada seskládázedvoučlenů,volenýchvalnouhromadou.
Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro něhlasovala nadpoloviční většinačlenůsprávní rady. Každýčlensprávnírady májeden hlas. V případě
rovnosti hlasuje rozhodujícíhlas předsedysprávní rady.
Řádnázasedánísprávní radysvolává předseda správní radys uvedením programu jednání, a to zpravidla šestkrát zarok.
V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, můžeo její svolání požádatpředsedu kterýkoli její
člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda správní rady svolá správní radu takétehdy, požádá-lio to statutární
orgán,a to s pořadem jednání, kterýstatutárníorgán určil;neučiní-li tak bezzbytečnéhoodkladupodoručení žádosti,
můžeji svolatsámstatutárníorgán.
4. VÝBORPROAUDITFONDUJAKOMATEŘSKÉ
SPOLEČNOSTI
Předseda výboru pro audit:

(od8. 10. 2018)

Ing. Vít Vařeka
narozen:14. l. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickouv Praze a FrostburgStatě Universitv USA. Od roku 1994 působilna pozici
vedoucífinanční analytika zástupce ředitele u licencovanéhoobchodníka s cennýmipapíry AKROCapital, a.s.Odroku
2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.

Členvýboruproaudit:

(od8. 10. 2018)

Ing. Michal Bečvář
narozen:17. 1. 1980

VystudovalTechnickoufakultunaČZÚvPraze.Odroku2007pracujevespolečnostiAMISTAIS,kdepostupnězastává
pozicesalesmanažer,manažeroddělení pro licenčnízáležitosti, pracovnikoddělenícennýchpapírů a accountmancĚer.
Dříve taképůsobilvespolečnosti Raiffesenbank,a.s.

Členvýboruproaudit:

Ing.PetrJanoušek

(od8. 10. 2018)

narozen:22. 2. 1973

Vystudovat Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA ISse věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.
Fondjako subjekt veřejného zájmu ve smyslu úst. § la písm. a) ve spojenís úst, § 19a odst. l Zákonao účetnictví zřídil
ke dni 3. 10. 2018 výbor pro audit. Výbor pro auditzejménasleduje účinnostvnitřní kontroly, systému řízení rizik,
účinnostvnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,sleduje postup sestavování účetní závěrkyFondua předkládá
řídicímu nebo kontrolnímu orgánu Fondudoporučení k zajištění integrity systémůúčetnictví a finančního výkaznictví.
Dáledoporučujeauditorakontrolnímu orgánus tím, žetoto doporučení řádněodůvodní.
Výbor pro auditse skládáze 3 členů,volenýchvalnou hromadou. Všichni navržení členovévýboru pro audits plnili
zákonnépodmínky pro jmenování do výboru pro auditstanovenéúst. § 44 Zákonao auditorech. Nasvém prvním
zasedání výboru proaudit sijeho členové zvolili zapředsedu Ing.Víta Vařeku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru
pro audit.

Výbor pro auditje schopný usnášetse,je-li na zasedání přítomna nadpolovičnívětšina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, abypro něhlasovalanadpotovičnípřítomných členůvýborupro audit.
Výborpro auditnezřidil žádnýporadníorgán,výborči komisi.
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5. POLITIKA ROZMANFTOSTI FONDUJAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Fondvevztahu k statutárnímu orgánu, kontrolnímu orgánua výboru pro auditneuplatňuje žádnou specifickou politiku
rozmanitosti. Důvodemje především skutečnost, ževolbatěchtoorgánůje v působnostivalnéhromadyFondu,pročež
toto rozhodnutí nemůžeFondv zásaděovlivnit. Fondse prindpiálněhlásíkdodržovánízásad nediskriminace a rovného

zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazovány osobami, jejichž odborné znalosti a zkušenosti svědčí o jejich
způsobilostik řádnémuvýkonufunkce.

6. DCEŘINESPOLEČNOSTI
Podfond:

ZMJ,podfondIndustryInvestments

TR-Solar. a. s.

Sídlo:

Trnavskácesta 27/B, Bratislava, PSČ83104,Slovenská republika

Velikostmajetkovéúrasti
a hlasovacích práv:

80%

Statutární orgán

tng. Martin Čorba

(od 25.9. 2017)

bytem: F.Hečku 50V21, Levice, PSČ93401, Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednápředseda představenstva samostatně.

Ene-tep, a.s

Sídlo:
Velikostmajetkovéúčasti
a hlasovacích práv:

Turbínová 1027/3,Bratislava,PSČ83104,Slovenskárepublika

Statutární orgán

Ing.Slavomír Fuňa
(odl4. 10. 2010)
bytem: Vajanskéhol969/61, Modra, PSČ900Ol,Slovenská republika

70%

Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání

Zaspolečnostjednajíapodepisujíspolečně dvačlenovépředstavenstva.
Ing.Anton Bielik
(od30. 10. 2008)
bytem: Zelená956/1, DunajskáLuzná,PSČ90042,Slovenská republika

Funkce:

člen představenstva

Způsobjednání:

Zaspolečnostjednajía podepisujíspolečně dvačlenovépředstavenstva.
Ing.Zoltán Hádek
(od l. 3. 2017)
bytem:Velkákomárňanská15,DvorynadŽitavou,PSČ94131,Slovenská
republika

Funkce:

člen představenstva

Způsobjednání:

Zaspolečnostjednají a podepisují společnědvačlenovépředstavenstva.

Pourlesgens, a. s.

Sídlo:

Klenová9,Bratislava,PSČ831Ol,Slovenskárepublika

Velikostmajetkovéúčasti
a hlasovacích práv:

50%

Statutárníorgán:

JUDr.LukášBielovič
(od28. 10. 2017)
bytem: Pifflova 1136/8, Bratislava, PSČ85101,Slovenská republika

Funkce:

předseda představenstva
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Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

Pow-en, a. s.

Sídlo:

Prievozská16690/4B,Bratislava- Ružinov,PSČ82109,Slovenskárepublika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:
Statutární orgán:

90%
Ing. LadislavLórinc

(od 7. 12. 2007)

bytem:Veterná7841/41,Piešťany, PSČ921Ol,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsob jednání:

Společnost zastupujejakýkolh/ člen představenstva samostatně.

E-Group, a. s.

Sídlo:

Trnavská cesta 27/B, Bratislava, PSČ83104, Slovenská republika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:
Statutární orgán:

100%

Ing.Anton Bielik

(od20. 10. 2017)

bytem:Zelená956,DunajskáLuzná,PSČ90042,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Ing. Martin Čorba
(od20. 10. 2017)
bytem: F.Hečku501/21,Levice,PSČ93401,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednápředseda představenstva společněs dalším členem
představenstva.

Podfond: ZMJ, podfond RMC Properties
REMACProperties Holdings. r.o.

Sídlo:

Podlipami2559/37,Praha3, PSČ13000

Velikost majetkové účasti

a hlasovadch práv:

100%

Statutárníorgán:

Management Advisory & Nominee, s. r. o.
100:05086418

Funkce:

jednatel

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednájednatel samostatně.

(od 14. 2. 2018)

se sídlem: Pod lipami 2559/37, Praha3, PSČ13000

Discovery Residence s. r. o.

Sídlo:

Trnavská cesta 27/B, Bratislava, PSČ83104, Slovenská republika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

100%

Statutárníorgán:

Mgr. Jakub Slanina

(od 8. 5. 2018)

bytem: Blagoevova12,Bratislava-Petržalka,PSČ85104,Slovenskárepublika
Funkce:

jednatel

Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
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AndalusiaDevelopment, s. r. o.

Sídlo:

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

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

100%

Statutárníorgán:

JozefBrhel, MBA
(od7. 12. 2018)
bytem: Bulíkova2679/l, Bratislava - Petržalka, PSČ85104,Slovenská republika

Funkce:

jednatel

Způsobjednání:

Jménemspolečnosti jednájednatel samostatně.

KORÁprivate residence,s. r. o.

Sídlo:

Bosákova 3783/7, Bratislava-Petržalka, PSČ85104,Slovenská republika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

Statutární orgán:

100%

Mgr.JakubSlanina

(od29. 12. 2014)

bytem: Blagoevova 2675/12, Bratislava - Petržalka, PSČ851 04, Slovenská
republika
Funkce:

jednatel

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednájednatelsamostatně.

RMCPropertiesSlovakia, a. s.

Sídlo:
Velikost majetkovéúčasti

Plynárenská7/A, Bratislava, PSČ82109,Slovenská republika

a hlasovadch práv:

100%

Statutárníorgán:

Mgr JakubSlanina

(od26. 4. 2019)

bytem: Blagoevova 2675/12, Bratislava - Petržalka, PSČ851 04, Slovenská
Funkce:

republika
předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně, v případě více členů
představenstva, jednajíalespoň dva členové představenstva.

FTERBASE, a. s.

Sídlo:

Hurbanovo námestie6907/3, Bratislava, PSČ81106,Slovenská republika

Velikost majetkové účasti

a hlasovacích práv:

55%

Statutárníorgán:

Mgr RobertAuxt. MÁ.MSc.
(od25. 4. 2019)
bytem: Partizánska105/35,Margecany,PSČ055Ol,Slovenskárepublika

Funkce:

předseda představenstva
Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s dalším členem

Způsobjednání:

představenstva

Ing.Martin Smutný
(od25. 4. 2019)
bytem: Zahrádkářská 770/16, Špačince,PSČ91951, Slovenská republika
Funkce:

člen představenstva
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Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s dalším členem
představenstva
Mgr. Tomáš Pristáč

(od 8. 7. 2019)

bytem:Drotárskacesta6385/19,Bratislava,PSČ81102,Slovenskárepublika
Funkce:

představenstvo

Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s dalším členem
představenstva

Pan-AgroSK, a. s.

Sídlo:
Velikostmajetkovéúčasti

Studenohorská4629/A,Bratislava,PSČ84103,Slovenskárepublika

a hlasovacích práv:

100%

Statutárníorgán:

Matúš Slanina

(od9. 10. 2019)

bytem:Studenohorská4629/A,Bratislava,PSČ84103,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně, v případě vice členů
představenstva, jednajíspolečnosti alespoňdvačlenovépředstavenstva.

Podfond: ZMJ, podfond Prudential Globál Fund
AvSens, a. s.

Sídlo:

Okružná574/24,DunajskáLuzná,PSČ90042,Slovenskárepublika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:
Statutárníorgán:

100%
Ing. Michal Ondruš

(od4. 8. 2015)

bytem:Okružná574/24,DunajskáLuzná,PSČ90042,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně, v případě více členů

představe nstvajednajfalespoňdvačlenovépředstavenstva.
MajesticFinandal,a. s.

Sídlo:

Beltušova13,BanskáBystrica,PSČ97401,Slovenskárepublika

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

40, 04%

Statutárníorgán:

PetsrTakáč
(od 6. 4. 2016)
Bytem: Slnecnéstráně 21, Banská Bystrica, PSČ974Ol, Slovenská republika

Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednají a podepisují dvačlenovépředstavenstva společně.
Ing. Mgr Martin Varga

(od 22. 11. 2019)

bytem: Narcisová813/50,Bratislava,PSČ82101,Slovenskárepublika
Funkce:

předseda představenstva

Způsobjednání:

Jménemspolečnostijednajía podepisují dvačlenovépředstavenstva společně.
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ZÁSADY A POSTUPY VNITŘNÍ KONTROLY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K RIZIKŮMVE VZTAHU K PROCESU
VÝKAZNICTVÍ

Skupina Fondu použila české účetní standardypro sestavení účetní závěrkyke Dni ocenění. Účetnictví a výkaznidví
Fonduje kromě všeobecně závazných právních předpisů upraveno rovněžsoustavou vnitřních předpisů a metodických
postupů, plně respektujících obecnězávaznéúčetnípředpisy a standardy.

Přístup do účetního systému Fonduje přísně řízena povolen pouzeoprávněným osobám. Účetnídokladyjsou účtovány

po předchozím řádnémschválení oprávněnýmiosobami, přičemž způsobschvalování je upraven vnitřním předpisem.
Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou prováděny
oddělením vypořádání. Tento způsobúhradzamezuje potencionální možnosti, kdy byjedna a tatáž osoba provedla
uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něhovyplývající účetní operace a současně provedla platbu ve prospěch
obchodního partnera.

Kontrolasprávnostia úplnosti účetnictvía výkaznictví Fonduje prováděnavedvou úrovních-interně, prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému,a dáleprostřednictvím externího auditu,kterýověřuje roční účetní závěrkuFondu.
interníkontrola v rámcikontrolníhoařídídhosystémuzahrnujejednakčinnostivnitřníhoauditua

dáleřadu kontrolních

prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenci majetiai,
inventarizace, kontrolačtyř očíapod. ), v rámcikterýchje proceskontrolypruběžněvyhodnocován.
KODEXŘÍZENÍASPRÁVYFONDU

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu přijala soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem
obhospodařovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejíz požadavků stanovených všeobecně závaznými právními
předpisy, včetněprávních předpisů Evropské unie,jsou pravidelněaktualizoványajsou předkládány ČNB.Rovněž
podléhají interní kontrole compliancea vnitřního auditu.Mezitytovnitřní předpisy patří mj.vnitřní předpisyupravující
výkon obhospodařování fondua výkon řízení a správyfondu. Oblastmi, kteréjsou vnitřními předpisy upraveny, jsou
například:

Interní pravidlaoutsourdngu

Pravidlařízenírizik, dodržovánílimitůa říze ní likvidity
Účetnípostupya pravidlaúčtování
Pravidlavnitřní kontroly
Systém vnitřní komunikace

Opatřeníprotipraníšpinavých peněza financováníterorismu

Nahlédnutí do vnitřních předpisů AMISTA IS,vztahujících se k Fondu,je možné nazákladěpředchozí žádostiv sídle
Fondu.AMISTA15jesoučasněčlenemAKATařídíse takéjejím etickýmkodexem.

Vzhledemk výšeuvedenémuFondnepřijal žádnýzvláštníkodexřízenía správyFondu.
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2. ČÁST
OSTATNÍVEDOUa OSOBYFONDUAPORTFOUO MANAŽER
2. 1 OSTATNÍ VEDOUCÍ OSOBY

Žádnédalší osobynemajífunkci vedoucí osobyve Fondu.
2.2 PORTFOLIOMANAŽER
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen: 1984

vzdělání: UniverátaHradecKrálové,Informační management
Před příchodem do AMISTA 15pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a. s., mající ve
správě top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu a financování.

Předtím sbíral praktickézkušenostimimojiné v Českéspořitelně, a.s., na pozici investiční specialistapro affluent
klientelu, a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a.s.

Portfolio manažer

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání:ČZUv Praze,oborHospodářskásprávaa politika
Před příchodem do AMISTA 15 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.

OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOtíA PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ

Rozhodování o odměňovánípracovníků Fondu náleží dopůsobnostistatutárního orgánu Fondu.Členovéstatutárního
a kontrolního orgánuvykonávají svoji činnost na základěsmluv o výkonu funkce, v nichžje vždy upravena i jejich odměna
včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňování musí být
schváleny valnoL hromadou Fondu. Fond nepřijalsamostatná pravidla týkající se poli tiky odměňování ani nezřídil výbor
pro odměny.
Statutárníorgán

Členstatutárního orgánu je zavýkon funkce odměňován současněs odměnou zavýkon obhospodařování Společnosti
jako investičního fondu, která je uvedena ve statutu Fondu. Odměna statutárního orgánu za výkon funkce byla
stanovena Smlouvou o výkonu funkce ze dne 7. 5. 2017, resp. jejím dodatkem č. 2 ze dne 30. 6. 2018 a činní 0^)31 %
p. a. z hodnoty aktiv Fondu.
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Statutárníředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od4. 5. 2017)

IČO27437558
Sídlo: Pobřežni'620/3, Praha8, PSČ18600

Zastoupení právnickéosoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od4. 5. 2017)

Ing. Ondřej Horák,pověřený zmocněnec

(od 4. 5. 2017)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

JozefBrhel

(od23. 11. 2019)

Kontrolníorgán

Předsedasprávní rady:

narozen:27. 8. 1982

Výkon funkce člena kontrolního orgánu Fonduje bezúplatný. Členkontrolního orgánu nenív souvislosti sesvojífunkcí
ve Fonduodměňovánz Fonduaniz žádnéjinéosobypropojenés Fondem.Členkontrolního orgánujeakcionářem fondu
vlastnícím zakladatelské a investičníakde.

Člensprávní rady:

Michal Brhel

(od23. 11. 2019)

narozen:18. 11. 1989

Výkon funkce clena kontrolního orgánu Fondu je bezúplatný. Členkontrolního orgánu nenív souvislosti sesvojífunkd
ve Fondu odměňovánz Fondu aniz žádnéjinéosobypropojené s Fondem. Členkontrolního orgánujeakcionářem fondu
vlastnícím zakladatelskéa investičníakcie.

ÚDAJEO VŠECHPENĚŽITÝCHl NEPENĚŽITfCH PLNĚNÍCH, KTERÁOD FONDU PŘIJALIV ÚČETNÍMOBDOBÍ
ČLENOVÉSTATUTÁRNÍHO ČIDOZORČÍHOORGÁNU A OSTATNÍOSOBY S ŘÍDÍCÍPRAVOMOCÍ

Piněníve prospěchčlenůstatutárního čidozorčího orgánua ostatních osobsřídící pravomocíjsou hrazenaz podfondů
vytvořených Fondemdle hodnotyaktivjednotlivých poďondů.Informaceo konkétnívýši plnění ve prospěchčlenů
statutárního čidozorčího orgánu a ostatních osob s řídící pravomocí jsou tudíž součástí výročních zprávpříslušných
podfondů.Z prostředků Fondujakotakovéhojsouhrazenépříjmy veprospěchčlenůstatutárního čidozorčího orgánu
a ostatních osobs řídící pravomocíve výšiO Kč.S výkonemfunkcí nejsou spojenažádnánepeněžitáplnění.
ÚDAJEO POCTUCENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAJETKUSTATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNU
A OSTATNÍCHOSOBS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOtí

V majetku členů statutárního ani dozorčího orgánu aniostatních osob s řídící pravomocí nejsou žádnécennépapíry
Fondu.K cennýmpapírům představujícím podíl naFondusenevztahujížádné opceanisrovnatelnéinvestičnínástroje,
jejichžsmluvními stranami bybyličlenovéstatutárního nebodozorčího orgánu Fondunebokterébybylyuzavřeny ve
prospěch těchto osob.

PRÁVAA POVINNOSTISPOJENÁS AKCIEMIFONDU
Fondvydávádvadruhycennýchpapírů:
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a)zakladatelskéakcie- tyto cennépapíryjsou vydáványk zapisovanémuzákladnímu kapitálu,jehožvýšeje téžuváděna
v obchodním rejstříku. Zapisovanýzákladní kapitál Fondučiní 10 Kč a je rozdělenna 10 ks kusových zakladatelských
akcií, tj. bezjmenovitéhodnoty.Všechnyzakladatelskéakciespolečností jsou vydányjakocennépapíry na řad, tj.jako
listinyznějící najménoakcionáře a nejsou přijaty k obchodovánínaevropskémregulovanémtrhu. Podíl na zapisovaném
základním kapitáluse u zakladatelskýchakciíurčípodlepočtuakcií. Zakladatelskéakcieseřídí právníúpravou dleZOK,
ZISIFadalšími právními předpisy a úpravouv oddíle II.stanov Fondu.
Práva spojená se zakladatelskými akciemi

Sezakladatelskýmiakciemije spojenoprávoakcionáře podnětse nařízení společnosti,najejím ziskua na likvidačním
zůstatkupři jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatkuvznikápouze z hospodaření
společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti Fondu,resp. není zařazen do žádnéhopodfondu.Se
zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak. Převoďtelnost zakladatelských akcií

je podmíněna souhlasemstatutárního orgánu.Sezakladatelskýmiakciemi neníspojeno právo najejich odkoupení na
účetsDolečnosti.anižádnéjinézvláštní právo.
Evidence zakladatelských akcií

Zakladatelskéakciejsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají zajejich úschovu.Fond prostřednictvím svého
administrátora,tj. AMISTAIS,vede evidencimajitelůzakladatelskýchakcií v seznamuakcionářů.
b) investiční akcie - Fondvydává investiční akcie k jednotlivým podfondůmvytvořeným Fondem. Investiční akcie
představujístejné podíly nafondovémkapitálupříslušnéhopodfondu. Investiční akciejsouvydáványjakoakciekusové,
tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno
investora.

Práva spojená s investičními akciemi
S investičními akciemi je spojeno právo týkající se pouze podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu a pouze

na likvidačním zůstatku při zániku příslušného podfondu s likvidací. S investičními akciemije spojeno právo najejich
odkoupení nažádostjejichvlastníka naúčetpříslušného podfondu.Investiční akcieodkoupením zanikají. S investičními
akciemi není spojeno hlasovací právo, pokudzákonnestanoví jinak. Obsahjednotlivýchprávspojenýchs investičními
akciemije stanovenodlišněprojednotlivétřídyinvestičních akcií.
Evidence investičních akcií

Evidenceinvestičních akciívydávaných Fondemjevedenav souladus příslušnými ustanoveními ZPKT.Centrální evidenci
emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fonduv držení jednotlivých investorů jsou tak
evidovány najejich majetkových účtechvlastníků cenných papírů, investoři jsou povinnisdělovat účastníku Centrálního
depozitáře cennýchpapírů, a. s., u něhožmají veden svůj majetkový účet,veškerézměnyve svých identifikačních

údajích.
ODMĚNYÚČTOVANÉ
EXTERNÍMI AUDÍTORY
Informace o odměnách účtovaných za Ůčetníobdobí auditory v členěníza jednotlivé druhyslurebjsou uvedenyv příloze
účetnízávěrky(oddíl "Správnínáklady"), kteráje nedílnou součástí této výroční zprávy. Poplatky a náklady Fondujsou
hrazenyz podfondůvytvořených Fondemdle hodnotyaktivjednotlivýchpodfondů.
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DIVIDENDOVÁPOLmKA
FONDU

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru ziskuvyplaceného akcionářům
a ziskuzadrženého,aninečiní takovéodhadydobudoucna.

Protože na Neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná ekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu
vyplácenydividendy.

VÝZNAMNÁSOUDNÍAROZHODČÍŘÍZENÍ
V Účetnímobdobí neprobíhala žádnásoudní ani rozhodčí řízení, kterámohla mít nebov nedávnéminulosti měla
významnývlivnafinančnísituacineboziskovostFondunebojehoskupiny.

3. ČÁST
STRUKTURAVLASTNÍHOKAPFTÁLUEMITENTAADCEŘINÝCHSPOLE&IOSTÍ
Fond(mateřská společnost)

Struktura vlastního kapitáluFonduje uvedenav účetní závěrce,kteráje nedílnou součástí tétovýroční zprávy.

Strukturavlastního kapitálupodfondůvytvořených Fondemje uvedenav účetnízávěrce,kteráje nedílnou součástí
výročních zprávpříslušných podfondů.
Cenné papíry vydávané Fondem:
Druh:Zakladatelskéakde

Forma: Kusovéakcienajméno
Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Podíl nazapisovaném základním kapitálu: 100 %
Početemitovanýchakciívoběhukekonciúčetníhoobdobí:10ks
Početakcií vydanýchv Účetnímobdobí: O
Početakcií odkoupenýchv Účetnímobdobí: O
Početupsaných,dosudnesplacenýchakcií: O

Obchodovatelnost:Zakladatelskéakcienebylypřijatyk obchodovánínaregulovanémtrhu.
Názevpodfondu:ZMJ,podfondlndustrylnvestments
Druh: Investičníakcie
Třída A - ISIN: CZ0008042744
Forma: Kusovéakcie najméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhuke konci Účetního období: 4.3 79. 852 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: 654. 706
Počet akcií odkoupených v Účetním období: 1. 000. 000

Početupsaných,dosudnesplacenýchakcií: O
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Obchodovatelnost:Investičníakciebylydne 8. 10. 2018přijaty k obchodovánína regulovanémtrhu.
Název podfondu:ZMJ, podfondPrudential Globál Fund
Druh: Investičníakcie

TTídaA - ISIN:CZ0008043171
Forma:Kusovéakcienajméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Počet emitovanýchakcií v oběhu ke konci Ůčetníhoobdobí: 40. 819 ks
Počet akciívydaných v Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O
Obchodovatelnost: Investičníakcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Název podfondu:ZMJ, podfond RMC Properties
Druh: Investičníakde
Třída A - ISIN:CZ0008042736
Forma: Kusové akcie najméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Počet emitovanychakcií v oběhu ke konci Učetníhoobdobí: 97. 389 ks
Počet akcií vydaných v Účetním období: O

Početakcií odkoupenýchv Účetnímobdobí: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O

Obchodovatelnost:Investiční akcienebylypřijaty k obchodovánínaregulovanémtrhu.
Ostatnískutečnosti

Početzakladatelskýchakciídržených Fondemjako emitentem nebojménem Fondujako emitenta, nebo v držení jeho
dceřiných společností: O

Částkavšech převoditelných cennýchpapírů, vyměnitelnýchcenných papírů nebocennýchpapírů s opčními listy,
s uvedením podmínekpro pře vod, výměnu nebo upsání: O
Skutečnosti, které nastaly po rozhodném dni

V důsledku pandemieviru COVID-19,kteráse běhembřezna 2020 postupně rozšířila doceléhosvěta, doslov prvním

čtvrtletí roku2020kvýznamnýmarychlýmpropadůmcenaktivpocelémsvětě.Ušetřena nebylaaniČeskárepublika,
která byla pandemiízasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly zasaženy
jak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna.

Škodyspojenéspandemií viru COVID-19lzek datu sestavení výročnízprávyjen obtížně odhadnout,všebudezávisetna
dalším šíření viru COVID-19a odeznění pandemie.Propadekonomickéaktivitybymohl dle ocekování Evropskékomise
však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhu pandemie lze v roce 2020 očekávatstagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými faktiry

buderozsahpřijatých preventivních opatření a dobajejich aplikace.
Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Fondu je uveden ve zprávě statutárníhoorgánu.
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Dceřiné společnosti

ProtožeFondvytváří podfondy,probíhá veškerájehoinvestiční činnostnapodfondech,najejichžúčeta dojejichž
majetku Fondtakénabývámajetkové účastinadceřiných společnostech. Dceřinéspolečnosti jsouproto v samostaftiých
výročních zpráváchpodfondů vytvořených Fondem.
OMEZENÍPŘEVODITELNOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

Převoditelnost zakladatelských akcií Fondujepodmíněna souhlasem statutárního orgánu.Statutární orgánudělí souhlas

s převodem písemně nažádostakcionářev případě, kdynabyvatelzakladatelskýchakciísplňujeveškerépožadavkyna
osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými

právními předpisy, a to bezzbytečnéhoodkladupojejich kontrole.Souhlass převodem zakladatelskýchakcií meá
stávajícími akcionářijevydávánneprodleněbezpotřebykontroly.V případě převodunebopřechoduvlastnickéhopráva
k zakladatelskýmakciím FondujejejichnabyvatelpovinenbezzbytečnéhoodkladuinformovatFondo změněvlastníte.

K účinnostipřevodu akciev podobělistinnéhocennéhopapíruvůčiadministrátoroviFondusevyžadujeoznámenízměny
vlastníka příslušné akcie a její předložení administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií

převéstsvézakladatelskéakcie,mají ostatní vlastníci zakladatelskýchakcií k těmto akciím předkupní právo,ledaže
vlastník zakladatelských akciízakladatelskéakcie převádí jinémuvlastníkovi zakladatelskýchakcií.
Omezenípřevoditelnostizakladatelskýchakciíse nevztahujena:
a)

převody zakladatelských akcií, na základěkterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na
zakladatelské akciespolečnosti sjednaná ve zvláštnísmlouvě mezi akcionáň;

b)

převody zakladatelských akciísouvisejícís využitím právaakcionáře prodatzakladatelskéakcietřetí osobě
spolusezakladatelskýmiakciemijinéhoakcionáře(tzv. tag-alongrights)sjednanévezvláštnísmlouvěmezi

c)

jinépřevody zakladatelskýchakciíuskutečněnév souladusezvláštnísmlouvou meziakcionáři,schválenou

akcionáři;
valnou hromadou společnosti.

K převodu investičních akcií Fondu musí mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu
k takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabýváte!

investičních akciíFondusplňujeveškerépožadavkynaosobuinvestoradoFondu,cobyfondukvalifikovanýchinvestorů
stanovených statutem Fondu, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jeho
kontrole. Souhlas s převodem investičních akcií Fondu mezistávajícími investory je vydáván neprodleně bezpotřeby
kontroly.Omezenípřevoditelnosti investičníchakcií senevztahujenainvestiční akcie,kterébylypřijaty k obchodování
naregulovanémtrhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečnéhoodkladu informovat Fandozměněvlastníka. K účinnostipřevodu akdevpodobělistinnéhocenného papíru
vůčiadministrátoroviFonduse vyžadujeoznámení změnyvlastníka přklušné akciea její předložení administrátorovi
Fondu.V případě, žeby nabyvatelinvestičních akcií nebyl kvalifikovanýminvestorem dleúst.§ 272ZISIF,k takovému
nabytí se v souladu s úst.§ 272 odst. 3 ZISIFnepřihlíží.
AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOUDAČNÍHO CELKU
Fond(mateřská společnost)
Strukturaakcionářůke Dniocenění (zakladatelskéakcie)
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Podíl na

Podíl na

základním

hlasovacích

kapitálu

právech

Právnickéosoby celkem

100, 00

100, 00

PATRIA INVEST, a.s., IČO359 27 135

100, 00

100, 00

0, 00

0, 00

V procentech

Fyzickéosoby celkem

VLASTNÍCI CENNÝCHPAPÍRŮSEZVLÁŠTNÍMIPRÁVY
Fondnevydávávyjmavýšeuvedenýchdruhůcennýchpapírů žádnéjinécennépapíry, sekterými by bylospojenozvláštní
právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejícím z investiční činnosti Fondu, ale je
s nimi spojeno právána řízení Fondu prostřednictvím hlasovacího práva, kteréje s těmito akciemi spojeno, pokud zákon
nestanovíjinak. S investičními akciemi není spojeno hlasovacíprávo, pokud zákon nestanow jinak, aleje s nimi spojeno
právo na zpětný odkup Fondem.

OMEZENÍ HLASOVACÍCHPRÁV
Se zakladatelskými akciemi Fondu je vždyspojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak.
S investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákonjinak.
V případě, kdy valná hromada hlasuje o:
a)

změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změně druhu neboformyinvestičních akcií;

c)

další záležitosti,pro kterouzákonvyžadujehlasovánípodledruhuakcií;

hlasujísoučasněakcionáň,kteřívlastní investiční akcie,a akcionáři,kteřívlastnízakladatelskéakcie. Vtakovémpřípadě
je s investičními akciemi spojeno hlasovací práw.

SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘI
S NÁSLEDKEMSNÍŽENÍPŘEVODITELNOSTINEBOHLASOVAtíCHPRÁV
Fondu nejsou známyžádnésmlouvy, které by uzavřeliakcionáň Fondu a které by současně mohly mít za nástedeksnížení

převoditelnosti akcií představujících podíl naFondunebosníženíhtasovacích práv.
ZVLÁŠTNÍPRAVIDIAPROVOLBUAODVOLÁNÍČLENŮSTATUTÁRNÍHOORGÁNUAZMĚNUSTANOV
Stanovy Fondu neobsahují žádnázvláštní pravidla provolbu a odvolání členůstatutárního orgánu a změnu stanov Fondu.

Členystatutárního orgánuvolí a odvolávávalnáhromadaFondu.
O doplňování a změnáchstanov rozhodujevalná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě
protinávrhůakcionářů,resp.investorůúčastnících sevalnéhromadynebonanávrhsprávní rady,pokudvalnou hromadu
svolává správnírada a navrhuje potřebná opatření.
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ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ
Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího
právní poměryobchodních společnostía družstev.
V působnostistatutárního řediteleje dle stanovFondu:
a)

řídit činnost Fondua zabezpečovat jehoobchodnívedení,

b)

provádětusnesení přijatá valnou hromadou,

C)

zabezpečovat řádné vedení účetnictví Fondu,

d)

předkládat valnéhromaděkeschválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrkuspolečnostia návrhnarozděleníziskuneboúhradyztrát,

e)

svolávat valnou hromadu,

f)

vyhotovovat nejménějednou zarok provalnou hromadu zprávuo podnikatelské činnosti Fondua stavujeho
majetku,

g)

h)

vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování naevropském regulovaném trhu
a zajišťovat plněnídalších povinností, stanovených obecnězávaznýmiprávními předpisy, zejm. ZPKT,

měnitstanovyFonduvsouladus§277odst.2ZISIF,jde-liozměnupřimovyvolanouzměnouprávníúpravy,
opravu písemných nebo tiskovýchchyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,

i)

schvalovat změnystatutu Fondu a jeho podfondů;

Dopůsobnostisprávní radynáležíjakákolivvěctýkající seFondu,ledažeji zákonsvěřujedopůsobnostivalnéhromady,
nebo ledažeji zákon nebostanovy Fonduv souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného
orgánu společnosti.
Správní rada dále dlestanov Fondu:

a)
b)

c)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanoua popřípadě i mezitímní účetní závěrkua návrhna
rozděleníziskunebonaúhraduztrátya předkládávalnéhromaděsvévyjádření;
předkládá valné hromaděnávrhynaurčeníauditora k ověřeníúčetnizávěrkya konsolidované účetnízávěrky,
příp. k přezkoumání dalších zprávvypracovávanýchemftentem cennýchpapírů přijatých k obchodování na
evropskémregulovanémtrhu,o nichžtostanovíobecnězávaznýprávnípředpis;
schvalujestatutFondemnověvytvořenéhopodfondu.
VÝZNAMNÉ
SMLOUVYPŘIZMĚNĚOVLÁDÁN
ÍEMITENTA

Fondneuzavřel žádnésmlouvy,ve kterýchbybylsmluvnístranou a kterénabydouúčinnosti,změníse nebo zaniknou
v případě změnyovládáníFonduv důsledkunabídky převzetí.

SMLOUVYSEČLENYSTATUTÁRNÍHOORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍPŘISKONČENÍJEJICHFUNKCE
Fond neuzavřel sečlenystatutárníhoorgánu nebose zaměstnanci žádnésmlouvy, kterými bybyl zavázánk plnění pro
případ skončeníjejichfunkce nebozaměstnánív souvislostis nabídkou převzetí.
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PROGRAMYNABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK
Fond nemá žádný program, na jehož základě je zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno

nabývatúčastnickécennépapíry Fondu,opcenatyto cennépapíryčijiná právak nimzazvýhodněnýchpodmínek.
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činností a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí

Fond

ZMJSICAV,a.s.,IČO:06078265,sesídlemJugoslávská 620/29,Vinohrady,Praha2,
PSČ 120 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Prazepod sp. zn. B 22470

Ucetníobdobí

l.

Období od l. 1. 2019do31. 12. 2019

ČINNOSTFONDUVÚČETNÍMOBDOBÍ

Na Fondujakotakovémneprobíhá žádnáčinnost.ProtožeFondvytváří podfondy,probíhá veškerájehočinnostna
podfondech,dokterýchFondzahrnujemajeteka dluhyzesvéinvestičníčinnosti.Činnostpodfondůje popsánav jejich
samostatnýchvýročních zprávách.

Společnosti,v nichžmáFondmajetkovéúčasti,pokračovalyvesvéběžnéprovozní činnostia zhodnocovalytakpeněžní
prostředky investorů Fondu.

1. 1 HOSPODAŘENIFONDU

Věrnýa vyčerpávající obrazo hospodaření Fonduposkytuje řádnáúčetní závěrkasestavenázaÚčetníobdobía přfloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora, kteráje nedílnou součástí výročnízprávy.

Fondvytváří podfondy,jakoúčetněa majetkověoddělenéčástijměníFondu.O majetkovýchpoměrechpodfondů,jakož
i o dalších skutečnostech,sevedeúčetnictvítak, abyumožnilosestaveníúčetnízávěrkyzakaždýjednotlivýpoďond.Za
jednotlivé podfondysamostatnějsoutakésestavoványjednotlivévýročnízprávy. Fondzahrnujedo podfondůmajetek
a dluhyzesvéinvestičníčinnosti. K podfondůmFondvydáváinvestičníakcie.OstatníjměníFondu,kterénetvoří majetek
a dluhyz investiční činnostiFondu,tvoří tzv. Neinvestiční částFondu.Hospodaření NeinvestičníčástiFonduspočívá
pouzev drženízapisovaného základního kapitálu Fondu,kekterému Fondvydal zakladatelskéakcie.Účetnízávěrkaje
sestavovánasamostatně i pro Fond,resp.jehoNeinvesíičníčást. Tatoúčetnízávěrkajesoučástí tétovýroční zprávyjako
výročnízprávy Fondu.Jměním Fonduseprotopro účelytétovýročnízprávymyslíjměníNeinvestičníčásti

Fondu.

Hospodaření Fonduskončilov ÚčetnímobdobívykázanýmhospodářskýmvýsledkemvevýšiO tis.Kčpřed zdaněním.
1.2 STAVMAJETKUFONDU

HodnotaportfoliaFonduse meziročněnezměnila.PortfolioFonduje financovánoze 100% vlastními zdroji, a to
ostatními pasivy.
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AKTIVA
Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 1458 tis. Kč. Ta jsou tvořena především ostatními aktivy

v hodnotě l 444 tis. Kč a vklady na běžnýchbankovních účtechvevýši 14 tis. Kč. Ostatní aktiva zahrnují pohledávky
Fonduvůčijehopodfondům.
Struktura aktiv Fondu
2 000, 00
1800, 00
l 600, 00
l 400, 00
l 200, 00
l 000,00
800,00
600,00
400, 00
200,00
0,00
31. 12.2017

31. 12.2018

Vklady a hotovost

31. 12.2019

Ostatní aktiva

PASIVA

CelkovápasivaFonduve výši 1458tis. Kčjsou tvořena ostatními pasivyve výši 1458tis. Kč.Ostatní pasivapředstavují
závazky vůči akcionářům z titulu snížení základního kapitálu.

Struktura pasiv Fondu
2 500, 00
2 000,00
l 500,00
l 000,00
500,00
0, 00
-500,00
-l 000,00
31. 12.2017
Zakladní kapitál

2.

31. 12.2018
Neuhrazená ztráta

31. 12.2019
Ostatní pasiva

REGULAČNÍPROSTŘEDÍ

Fondje investičním fondemkvalifikovanýchinvestorů,jehožpodnikáníje regulovánozejménazákonemč. 240/2013Sb,
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále také "ZISIF") a dalšími právními

předpisy. V roce 2019 nedošlo k žádnýmnovelizacím ZISIF,ke změnámvšak dojdes účinností k 1. 1. 2021na základě
či.XII zákonač. 33/2020Sb., kterým se mění zákonč. 90/2012Sb., o obchodních společnostecha družstvech (zákon
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o obchodních korporacích, dáletaké "ZOK"),ve znění zákonač. 458/2016Sb.,a další související zákony,ve znění
pozdějších předpisů. Změnyse budoutýkat řídících a kontrolních orgánůu monistickýchspolečností a dálebude
vyloučenamnohostpověřenýchzmocněnců.

FondpodléháregulaciČNBjakointegrovanéhoorgánudohledunadfinančním trhemv Českérepublice.ČNBvykonává
dohled a zajišťuje zejménalicenční, schvalovacíapovolovacíčinnosti, ukládání sankcí, stanovováníopatřeník nápravě

zjištěnýchnedostatků.V oblastiregulaceseČNBpodílí napřípravě řady významnýchprávních předpisůtýkajících se
tuzemského finančního trhu. Výkon dohledu nad investičními společnostmi a fondy se zaměřuje zejména na fondy
s potenciálněvýznamným systémovým dopadem. Kontrolní činnostČNBje soustředěna dooblastí dodržování pravidel
odborné péče při správěfondů a nastavení řídicích a kontrolních systémů.

Fonddáleuvádí, že neevidujevládní, hospodářskou, fiskální, měnovoučiobecnou politiku nebofaktory, které významně
ovlivnily nebohý mohly přímoči nepřímo ovlivnit samotný provoz Fondu.

3.

VÝHLEDNANÁSLEDUJÍCÍOBDOBÍ

Aniv roce2020nebudenaFondujakotakovémprobíhat žádnáčinnost.Výhledpročinnostpodfondůjepopsánv jejich
samostatnýchvýročních zprávách.
KOMENTÁŘK SITUACI VYVOLANOUPANDEMIÍVIRU COVID- 19

Na konci roku 2019sepoprvéobjevily zprávyz ČínytýkajícíseCOVID-utkoronavirus). V prvních měsících roku2020se
virus rozšířil doceléhosvěta a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v dobězveřejněnítéto účetní závěrkyse si&iace
neustálemění, zdáse,ženegativnívlivtétopandemienasvětovýobchod,nafirmyi najednotlivce můžebýtvážněji,
než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, obhospodařovatel není v současné době schopný
spolehlivěkvantifikovatpotenciálnídopadytěchtoudálostí nafond.Jakýkolinegativní vliv,respektiveztrátyčisnížení
hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrne administrátor fondu do účetnictví a účetnízávěrkyv roce 2020.

Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-una fond a dospěl k závěru,že nemají významný vliv na
předpoklad nepřetržitéhotrvání podniku.Základemtétoúvahyje skutečnost, že investiční činnostje ze svépodstaty
nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitátržní fluktuace a v případě snížení ceny aktív
nabývanýchinvestičním fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s cílem zhodnocení držením
v dlouhodobémhorizontu,ve kterémje i celospolečensky předpokládán návratk normálu. Provozní a jiné náklady
spojené s vlastnictvím tohoto majetkujsou vůčihodnotěmajetku a uvažovaných výnosech z nějnízké a existencifondu
nemohou ohrozit. Závazkyfondu jsou pravidelnětestovány zátěžovýmitesty, které též neindikují zvýšenériziko
ukončení činnosti fondu. Administrátor k datu účetní závěrky rovněž neobdržel žádnénestandardní žádosti investorů

fonduo ukončeníjejichúčastivefondu.Vzhledemk těmtoskutečnostembylaúčetnízávěrkak 31. 12.2019zpracována
zapředpokladu, žeúčetníjednotka budenadáleschopnapokračovatvesvéčinnosti.
V Praze dne 11. 5. 2020

Z JSICAV,a. s.
AMIST inv sliční společnost, a. s.,
st tutárníředitel

g Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
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Profil Fondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:
Obchodnífirma:

ZMJSICAV, a.s.

Identifikační údaje:

IČO:

06078265

DIČ:

CZ06078265

LEI:

315700LW8B31ZD26P515

Sídlo:
Ulice:

Jugoslávská 620/29

Obec:

Praha 2

PSČ:

12000

Podfondy vytvořené Fondem:
Název:

ZMJ, podfond RMC Properties

NID:

75160358

DIČ:

CZ684232557

Podfondy vytvořené Fondem:
Název:

ZMJ,podfond Prudential Globál Fund

NID:

75160757

DIČ:

CZ684440189

Podfondy vytvořené Fondem:

Název:

ZMJ, podfond Industry Investments

NID:

75160340

DIČ:

CZ684232570
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Vznik:

Fondbyl založenv souladuseZOKa ZISIFnadobu neurčitouzakladatelskoulistinou zedne9. 2. 2017a vzniklzápisem
do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudemv Praze pod sp. zn. B 22470dne4. 5. 2017 Fond byl zapsándo
seznamuvedenéhoČNBdne2. 5. 2017.
Právní forma Fonduje akciováspolečnost s proměnnýmzákladním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými

právními předpisy, zejménaZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublikaa kontaktní údajedo hlavního místa výkonu
jehočinnostijsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3,Praha8,PSČ18600,tel:+420226233110.WebovéstránkyFondujsou
http://www.amista.cz/mkpscv.
Fondje investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán.Tímto orgánemje právncká
osoba,společnostAMISTAIS,kterájeoprávněnaobhospodařovata administrovatFondod 13. 4. 2016.Dotédobybyla
AMISTAISpověřena obhospodařováním majetku Fondudlezákonač. 189/2004Sb.,o kolektivním investování.
Zapisovaný základní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

10 Kč; splaceno 100%

Akcie:
Akcie k Fondu:

10 ks kusových akcií najméno v listinné podobě
(zakladatelské akcie)

ČistýobchodnímajetekFondu:

10 Kč

OrgányFondu

Informace o orgánech Fondu,jejich složení a postupyjejich rozhodování jsou uvedeny výše v části Informace pro
akcionáře, kapitolač. l. Orgányfondua skupiny.
Zaměstnanci
Fond nemá zaměstnance.
Hlavníakcionáři

PATRIA INVEST, a. s.

IČO:

35927135

se sídlem:

Trnavskácesta27/A,Bratislava,PSČ83104,Slovenskárepublika

v)se podílu naNeinvestičníčásti Fondu:

100%

účastna kapitáluNeinvestičnícásti Fondu/hlasovadchprávechFondu:
typ účasti

přímá

Hlavní akcionáři nemají odlišnáhlasovací práva.
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100 %/ANO 10 hlasů

Fond je nepřímo ovládán akcionářem Jozefem Brhelem. Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky

ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládanéosobě,čímž přímo uplatňujerozhodující vliv na ovládanou
osobu.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V Účetním obdobínedošlo k žádným změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.

3.

ÚDAJEOINVESTIČNÍSPOLEŮMOSTI, KTERÁVÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetnímobdobí obhospodařovala a administrovalaFondAMISTAIS.

AMISTA IS vykonávásvou činnost investiční společnosti na základěrozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9ze dne
19. 9. 2006, jež nabyloprávní moci dne 20. 9. 2006.

AMISTAIS se na základěúst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, kteráje oprávněnapřesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů

kvalifikovanýchinvestorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikovéhokapitálu a kvalifikovanýchfondůsociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dáleje oprávněna k provádění
administrace investičníchfondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § llodst. l písm. b) ZISIFvespojenís úst

§ 38 odst. l ZISIF,a to administracefondů kvalifikovanýchinvestorů (s výjimkou kvalifikovanýchfondů 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 IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování majeti<u

a dluhů,vypočetaktuálníčistéhodnotymajetku najednu akciivydávanouFondem,zajištěnívydáváníaodkupováníakcií
a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající se

struktury kapitálu,poradenstvív oblastipřeměn obchodních společností nebopřevodu obchodních podílů apod.).
Portfolio manažer

Informaceo osoběportfolio manažeraFondujsou uvedenyvýšev částiInformacepro akcionáře, bod 2. OSTATNÍ
VEDOUCÍOSOBYA PORTFOLIOMANAŽER,odst. 2. 2 Portfolio manažer.
4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘI
FONDU

Obchodnífirma:

Českáspořitelna, a. &

Sídlo:

Olbrachtova1929/62,Praha4,PSČ14000

IČO:

45244782
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(od 19. 6. 2017)

5.

ÚDAJEO HLAVNÍMPODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávalyčinnost hlavního podpůrcežádnéosobyoprávněnéposkytovat investiční
služby. Fond neměl hlavního podpůrce.

6.

ÚDAJEO OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENONEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VÍCE NĚ
l % HODNOTYMAJETKUFONDU

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

Depozitářv současnédoběvyužívá služebClearstreamBankingS.A. Luxembourgprovypořádání a clearingzahraničních
cennýchpapírů a služebCentrálního depozitáře cenných papírů, a. s., pro vypořádání a clearing burzovních obchodů
s cennými papíryobchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s., a lokální custodiany protrhy v Polsku, Slovensku,
Maďarsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na novétrhy.

7.

U DAJEO UPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUQCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUQMOSOBÁM

AMISTA 15 jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných

příjmech svých pracovníků a vedoucích osobve své výroční zprávě.ParticipaceFondu na těchtoúplatáchje zahrnuta
v úplatě investiční společnosti za poskytováníslužebobhospodařováníFond

u.

Fondnevyplatil v Účetnímobdobíobhospodařovateti žádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.
8.

ÚDAJEOÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮAVEDOUaCHOSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUQM OSOBÁMS PODSTATNÝMVUVEMNA RIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelemv Účetnímobdobívyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU, JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJE1%HODNOTyMAJFTKU FONDU

Majetek Fondu ke Dni ocenění je převážně tvořen ostatními aktivy ve výši l 444 tis. Kč. Ostatní aktiva zahrnují
pohledávky Fondu vůčijeho podfondům.

10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Ůčetnímobdobížádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11.

INFORMACEOAKTIVITÁCHVOBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍAPRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fondvzhledemkesvémupředmětu podnikání neřeší problémyochranyživotního prostředía v Účetnímobdobí nevyvíjel
žádnéaktivityv tétooblasti.
V Účetnímobdobí nebylve Fonduzaměstnánžádnýzaměstnanec.
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12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČ'

Fondnemážádnoupobočkučijinoučástobchodního závoduv zahraničí.
13.

FONDOVÝKAPfTÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

10

1458381

1798138, 84

v oběhuke konci Účetníhoobdobí:

10

10

100

Početvydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

o

o

100

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu na l akcii (Kč):

l

145 838, 1070

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):
Počet emitovaných zakladatelských akcií

17981,3884

Fondovýkapitál na jednu zakladatelskouakcii
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40000,00
20 000,00
0, 00
31. 12.2017

14.

31. 12.2018

31. 12.2019

INFORMACEOPODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU
FONDU

V průběhuŮčetníhoobdobídošlok následujícím podstatnýmzměnámstatutu Fondu:
S účinností ke dni l. 11. 2019byl statut Fondu změněn,kdyždošlo k jeho celkovéaktualizaci,zejménas ohledem na
změnuúplatyobhospodařovatete a administrátora.
15.

INFORMACEONABYT!VLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCHPODÍLŮ

Fondv Účetnímobdobínevlastnil žádnévlastníakcieani podíly.
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16.

ČLENOVÉSPRÁVNÍCHŘÍDÍCÍCHA DOZORČÍCHORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ

Statutárníorgán

Statutární orgán Fondu, AMISTA 15, jako investiční společnost, která je oprávněna k obhospodařování fondů
kvalifikovanýchinvestorůak prováděníjejichadministrace,obhospodařuje investičnífondy, resp.provádíadministraci
investičních fondů,jejichžaktuální seznamje uveden na internetových stránkáchČNBa na internetovýchstránkách
AMISTA IS^(VWw. amista. cz. AMISTA 15přijala systémvnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a uplatňuje postupy
pro řízenístřetů zájmůmezi

.

AMISTA IS, včetnějejích pracovníků, a jí obhospodařovanými a administrovanými investičními fondy nebo
investory těchto investičních fondů,

.

investičními fondy, u nichžAMISTA IS provádí obhospodařování nebo administraci neboobojí, popř. jejich
investory, nazájem,

.

osobou, která ovládáAMISTA IS,je ovládána AMISTA IS nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako AMISTA IS

a vedoucími osobamiAMISTAIS,resp.investoryinvestičních fondů,a tovždys ohledemnavšechnypředvídatelné
okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmův důsledku struktury podnikatelskéhoseskupení, ve kterém se AMBTA
ISnachází, a předmětu podnikáníjeho členů,

včetnězjišťování, zamezovánía oznamovánítěchtostřetů zájmů.AMISTAISneprovádí žádnoujinou hlavní činnost
V Účetním obdobínenastalyžádnéstřety zájmůstatutárního orgánu Fondu vevztahu k Fondu.

Funkčníobdobístatutárníhoorgánuje 20let.Statutámi orgánmášFondemnaneurčitáuzavřenou smlouvuo výkonu
funkcezedne7. 5. 2017,smlouvu o administracizedne7.5. 2017,ve kterýchnejsouuvedenyžádnévýhodypři jejich
ukončení. Statutárníorgánnemáuzavřenou žádnousmlouvus dceřinými společnostmiFondu.
AMISTA ISje licencovanou investiční společností specializující se na vytváření, obhospodařování a administraci fondů

kvalifikovanýchinvestorůs již třináctiletými zkušenostmi.Ve statutárním orgánu Fonduje AMISTA IS zastoupena
prostřednictvím svýchpověřenýchzmocněnců,kteří disponují předchozím souhlasemČNBkvýkonusvéfunkce.
Pověřenýzmocněnec:

Ing.Ondřej Horák

(od4. 5. 2017)

narozen:l. 8, 1979

pracovní adresa: Pobřežni'620/3, Praha8, PSČ186 00
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V oblasti investic a správyfondů kvalifikovaných investorů působíod roku

2007,v oblastimanagementua obchodupracujeodroku2001.V pozicivýkonnéhoředitele mánastarosti komplexní
řízeníspolečnosti. V minulostiřídil obchodníaktivitya mělnastarostipřípravu produktůa péčio klienty.
Pověřenýzmocněnec:

Ing. PetrJanoušek

(od4. 5. 2017)

narozen:22. 2. 1973

pracovní adresa:třída Kpt.Jaroše1844/28, Brno, PSČ602 00

VystudovalVysokéučení technickév Brně.V rámciAMISTAISsevěnujekomplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působí! navedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.
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Pověřený zmocněnec:

Mgr. Pavel Bareš

(od 27. 6. 2019)

narozen:23. 9. 1977

pracovní adresa:třída Kpt.Jaroše1844/28,Brno,PSČ60200
Vystudoval Masarykovauniverzitu. Právnickoufakultu, obor Právo, potépůsobiljako advokátní kondpienta posléze
jakoadvokátv přední brněnskéadvokátní kancelářispecializující se mimojinénaoblastiobchodní a korporátníagendy
s přesahem na investiční transakce, oblast cenných papírů a bankovního práva.V rámciAMISTAISsevěnujezejména
podpoře nemovitostního portfolio managementu.
Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:

.

BHS Fund l., investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem,a.s. (předseda správní rady od 28. l. 2015do
současnosti)

.

BHSFund II. - Private Equity, investiční fonds proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od
2. 3. 2015 do současnosti)

.

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (předseda správní rady od

1. 10. 2014do27. 6. 2019)
AMISTA ISje zároveň ve smyslu § 9 ZISIFindividuálním statutárním orgánem investičních fondů, které obhospodařuje.

Jejichaktuálníseznamje uvedennainternetovýchstránkáchČNBa internetovýchstránkáchAMISTAISwww.amista.cz.
AMISTAISnebylanikdyodsouzenazapodvodnýtrestnýčin,nebylav předešlých 5 letech spojenas žádnymikonkurzními
řízeními, správamiani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucenáspráva,nebylo proti ní vzneseno
žádnéúřední veřejné obvinění ani udělenasankceze strany statutárních neboregulatorních orgánů,ani nebyla nikdy
zbavenazpůsobilostik výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánůči manažerskéfunkce kteréhokoli
emitenta.

Kontrolní orgán
Předseda správní rady:

(od23. 11. 2019)

JozefBrhel
narozen:27. 8. 1982

pracovní adresa: Bulíkova l, Bratislava 85104
REMAC, s. r. o.

ředitel

2013 - nyní

Patria Invest, a. s. - předseda představenstva

PGR, a.s.

člendozorčí rady

2007-2018

Esterhazy, a. s. -člen představenstva.

-_ VystuidovaLW-&b5teLUn!ye. i5ityyjeVídDi. le předsedou představenstva společnosti Patria Invest, a.s., která se zaměřuje

nabusinessovékonzultace.Působínapoziciředitele společnosti REMAQs.r. o.Ječlenemdozorčí radyspolečnosti PGR,
a.s. a členem představenstva společnosti Esterhazy,a.s. Běhemsvépraxezískal zkušenostiz širokéhoportfolia investic,
především v oblasti výroby elektrické energie, tepla a jinýchobnovitelnýchzdrojů,správyinvestic a realitní činností.
Jeho zkušenosti sahajítaké do oblasti investičních projektů.

Člensprávní radyFonduprovádí mimo činnost pro Fondnásledující hlavníčinnosti, kteréjsou pro Fondvýznamné:
Člensprávní radysepodílí naurčovánízákladníhozáměření obchodníhovedení Fondua dohlíží najehořádnývýkon.
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Dáleprovádí další činnosti,ježstanovují obecnězávaznéprávní předpisy. Dopůsobnostisprávní radynáležíjakákolivvěc
týkajícíse Fondu,ledažejizákonsvěřujedo působnostivalnéhromady,neboledažeji zákonnebostanovyv souladuse
zákonemsvěřují do působnostistatutárního ředitele či jiného orgánu Fondu. Správní rada přezkoumává řádnou,
mimořádnou a konsolidovanoua popřípadě i mezitimní účetnízávěrkua návrhnarozdělenízisku nebona úhraduzráty
a předkládávalnéhromaděsvévyjádření. V Účetnímobdobí nenastalyžádnéstřety zájmůkontrolního orgánuFonduve
vztahu k Fondu.

Funkčníobdobí členakontrolního orgánuje 5 let. Protožeje výkonfunkcečlenakontrolníhoorgánu bezúplatný,nemají
členovékontrolního orgánus Fondemuzavřenou smlouvuo výkonufunkceanižádnoupracovníani jinousmlouvu.
Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správních, řídících nebodozorčích orgánůnebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:
Názevfunkce

Obchodní firma

IČO

Období od-do

Jednatel

Byty Luzná s. r. o. v likvidaci

35 953 985

10. 9. 2005-16. 4. 2018

Člendozorčí rady

Discovery Residence, s. r. o.

51059631

13. 9. 2017-nyní

Předseda představenstva

MUNTILASLOVAKIASE

přemístěna doČR,kde je
zapsaná pod IČO:07344 996)

15. 6. 2017- 16. 10. 2018

Předseda představenstva

PATRIA INVEST, a.s.

35 927 135

10. 7. 2013-nyní

Předseda představenstva

PATRIA REALIT/, a. s.

50027921

16. 3. 2016-nyní

Členpředstavenstva

PATRIA VENTURE CAPITAL, a. s.

48 003 131

23. 12. 2014-nyní

Člendozorčí řady

RMC PropertiesSlovakia,a. s.

523 041 75

26. 4. 2019-nyní

Společník, jednatel

REMAC, s. r. o.

35 944 706

9. 7. 2005-nyní

48 067 474 (v roce 2018 byla

Člensprávní nebylnikdyodsouzenzapodvodnýtrestnýčin,nebylv předešlých5 letechspojensžádnýmikonkurzními
řízeními, správamianilikvidacemianispolečnostmi,nakterébylauvalenanucenáspráva,nebyloprotiněmuvzneseno
žádnéúředníveřejné obvinění ani udělenasankceze stranystatutárních neboregulatomích orgánůani nebyl nikdy
zbaven způsobilosti k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce kteréhokoli
emitenta.
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Člensprávnírady:

Michal Brhel

(od23. 11. 2019)

narozen:18. 11. 1989

pracovníadresa:Zámecká16,Bratislava,PSČ81101,Slovenskárepublika
2013-2014

2014- nyní

Pow-ena. s. -projektový analytik

PatriaInvest, a.s. - manažerpro finanční a kapitálovétrhy Člensprávní rady Fonduprovádí mimo
činnost

Člensprávní radyvykonáváproFondnásledující hlavníčinnosti, kteréjsouproFondvýznamné:
Člensprávní rady se podílí na určování základního zaměření obchodního vedení Fondu a dohlíží najeho řádný výkon.
Dáleprovádí další činnosti,jež stanovují obecnězávaznéprávní předpisy. Do působnostisprávní radynáležíjakákoliv
věctýkající se Fondu,ledažeji zákonsvěřuje dopůsobnostivalnéhromady,neboledažeji zákonnebostanovyv souladu
se zákonemsvěřují do působnostistatutárního ředitele či jinéhoorgánu Fondu.Správní rada přezkoumává řádnou,
mimořádnou a konsolidovanoua popřípadě) mezitimní účetní závěrkua návrhnarozdělenízisku nebona úhraduzrát/
a předkládávalnéhromaděsvévyjádřen
V Účetním období nenastaly žádnéstřety zájmů kontrolníhoorgánu Fondu ve vztahu k Fondu.

Funkčníobdobíčlena kontrolního orgánuje5 let. Protoffijevýkonfunkcečlenakontrolníhoorgánu bezúplatný,nemají
členovékontrolního orgánus Fondemuzavřenou smlouvu o výkonufunkceanižádnoupracovníani jinousmlouvu.
Společnosti,v nichžbyl člen správní rady členem správních, řídících nebodozorčích orgánůnebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:
Název funkce

Obchodní firma

IČO

Období od - do

Předseda představenstva

Ml Investments, a. s.

50054929

17. 11. 2015-nyní

Člendozorčí rady

DiscoveryResidence,s. r. o.

51059 631

13. 9. 2017-nyní

Členpředstavenstva

MUNTILA SLOVAKIA SE

48 067 474

5. 6. 2017-16. 10. 2018

Členpředstavenstva

PATRIA INVEST, a. s.

35927135

13. 3. 2008-nyní

Členpředstavenstva

PATRIA REALITť, a. s.

50027921

16. 3. 2016-nyní

Člensprávní nebyl nikdyodsouzen zapodvodnýtrestný čin, nebyl v předešlých 5 letechspojens žádnýmikonkurzními
řízeními, správamiani likvidacemianispolečnostmi,na kterébyla uvalenanucenáspráva,nebyloproti němuvzneseno
žádnéúředníveřejné obvinění ani udělenasankceze strany statutárních nebo regulatomích orgánůani nebyl nikdy
zbaven způsobilosti kvýkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánůči manažerskéfunkce kteréhokoli
emitenta.
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17.

VÝZNAMNÉSMLOUVY

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvnístranou v Účetním obctobí

(kroměsmluvuzavřenýchv rámciběžnéhopodnikáni")
Fond neuzavřel žádnésmlouvy na účet Podfondu, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní

se nebozaniknouv případě změnyovládání Fondu,resp. Podfonduv d ůsledkunabídky převzetí.
Smlouvy, které uzavřel některý z členů skupiny Fondu, které obsahují ustanovení, podle kterého má kterýkdi 8en
skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci Účetního obdobípro skupinu podstatné
Fond neuzavřel žádnésmlouvy na účet Podfondu, ve kterých by byl smluvnístranoua které nabydou účinnosti, změní

se nebozaniknouv případě změnyovládání Fondu,resp. Podfonduv důsledkunabídky převzetí.
18.

REGULOVANÉTRHY

Cennépapíry vydanéFondemjsou přijaty k obchodovánípouzenaevropskémregulovanémtrhu Burzacennýchpapírů
Praha,a.s., a to od 8. 10. 2018.
19.

RATING

Fond nepožádal o příděle ní ratingu, žádný rating Fondu nebyl přidělen.

20.

ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZETELE

Fond nepoužívá k popisu činnosti a svých výsledků žádnéalternativní ukazatele výkonnosti.

21.

VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUFONDUJAKOEMITENTA

ÚDAJEO MAJFTKOVÝCHÚČASTECH
Mateřská společnost, Fond, může investovat do akcií, podílů či jiných forem účasti v obchodních společnostech, které

nejsou nemovitostními společnostmi,až35 % hodnotyinvestičního majetkuFondu.
Cílem investování Fondujako mateřské společnostije dosahovatstabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu
dlouhodobýchúrokovýchsazebprostřednictvím dlouhodobýchinvesticdo průmyslovýchpodnikůs historií a stabilním
podnikatelským modelem, které disponují rozvojovým potenciálem a společností zaměřujícíchse na správu nemovitostí

a poskytování souvisejících služeb, provádění stavební činnosti a provozování realitní činnosti, prostřednictvím
majetkových účastí v obchodních společnostechs uvedeným podnikatelskýmzaměřením, přičemž investicedojiných
aktiv jsou uskutečňovány zpravidla ke zhodnocení primárních investicdo účastí v obchodních společnostech.. Důvodem

držbymajetkových účastí Fonduje zhodnocení peněžníchprostředků investorů.

22.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

V době mezi rozvahovýmdnem a datem sestavení této výroční zprávynastaly následující skutečnosti významnépro
naplnění účelu výroční zprávy:
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V důsledku pandemieviru COVID-19,kteráse běhembřezna 2020 postupně rozšířila do celéhosvěta, došlov prvním
čtvrtletí roku 2020k významnýma rychlým propadůmcen aktivpocelémsvětě.Ušetřena nebylaaniČeskárepublika,
kterábyla pandemiízasažena nazačátkubřezna 2020,kdybyli identifikovániprvní nakažení. Výprodejembylyzasaženy
jakakcieobchodovanénapražskéburze,takčeskákoruna.

Škodyspojenés pandemiíviruCOVID-19 lzek datu sestavenívýročnízprávyjenobtížněodhadnout, všebudezávisetna
dalším šíření viru COVID-19 a odezněnípandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské komise

však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhu pandemie lze v roce 2020 očekávatstagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnější sevšakv tuto chvíli jeví u padnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými faktory
bude rozsah přijatých preventivních opatřenía doba jejich aplikace.

Výhled nadalší období v souvislosti s aktivitami Fondu je uvedenve zprávěstatutárníhoorgánu.
23.

KOMENTÁŘ
K PŘÍLOHÁM

Součástítétovýroční zprávyjsou přílohy, kterépodávají informaceo hospodaření Fondu.V souladus obecnězávaznými
právními předpisy obsahujetato výroční zprávatéžúčetnízávěrku, včetnějejí přílohy, zprávu nezávisléhoauditora
a zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedenyv tisících Kč. Rozvaha,výkazzisku a ztrátya přehled o změnáchvlastního
kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek
obsahuje informaceo výši této položkyza bezprostředně předcházející účetní období. Pokudnejsou některétabulky
nebo hodnoty vyplněny, údajejsou nulové.

Další informacejsou uvedenyv příloze účetní závěrky.
Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetnízávěrky,nenastalyžádnédalšívýznamnéskutečnosti.
Přiložená účetní závěrkanebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních před pisu, neboť
k datuvyhotovenívýroční zprávyještěnenastaltermín ve kterémje dle zákonanutno účetní závěrkunejpozdějitímto
orgánem schválit.
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Zpráva o vztazích
Fond

ZMJSICAVa.s., IČO:06078265,sesídlem Jugoslávská620/29,Vinohrady,Praha2,
PSČ12000, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22470

Učetnfobdobí

l.

Období od 1. 1. 2019do31. 12. 2019

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osoboua osobou ovládanoua mezi ovládanouosobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou(dálejen "Propojenéosoby")zaŮčetníobdobívypracovalstatutární orgánFonduv souladu
sust§82ZOK.

2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:
Obchodnífirma:

ZMJSICAV. a. s.

Sídlo:

Ulice:

Jugoslávská620/29

Obec:

Praha 2

PSČ:

12000

IČO

06078265

zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Praze,oddíl B,vložka22470

Ovládající osoba
Jméno:

JozefBrhel, MBA

Bydliště:

Ulice:

Balíkova 2679/1

Obec:

Bratislava

PSČ:

85104

Dat. nar..

27. 8. 1982

(společně dálejen "ovládající osoba")
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Výše uvedená osoba byla po celé Učetníobdobí ovládající osobou, která vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení

ovládanéosoby,jakožtojedinýspolečník a členstatutárního orgánuspolečnostiPATRIAINVEST,a.s.,IČO:35927135,
se sídlem Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ831 04, Slovenští republika, jejíž podíl na ovládané osobě činil 100 %
zapisovanéhozákladního kapitálua hlasovacích práv.
Další osobyovládanéstejnou ovládající osobou

Názevspolečnosti (podíl v %)

IČO

Sídlo- Slovenská republika

EcoForrest, a.s. (100 %)

46858041

Drobného27, Bratislava, PSČ841Ol

Esterhazy, a. s. (100 %)

35878631

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

LESSAND a. S. (100 %)

46251545

Hurbanovo nám,3, Bratislava, PSČ81106

PATRIA REALIT/, a.s. (100%)

50027921

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

PATRIA VENTURE CAPITAL, a. S. (100 %)

48003131

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

REMAC, S. r. 0. (50 %)

35 944 706

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

PATRIA INVEST, a. s.

35 927 135

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, PSČ83104

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYVRÁMCIPODNIKATELSKÉHO
SESKUPENÍ

Ovládaná osoba 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 osobaužívá standardnízpůsobya prostředky ovládání,tj. ovládánískrzemajetkovýpodíl naovládanéosobě,
čímž přímo uplatňujerozhodující vlivnáovládanouosobu.
Ovládanáosoba užívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. je ovládanáv souladu s ustanoveními zákona
č.240/2013Sb.o investičních společnostecha investičních fondech.
5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCH
V ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUDNEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetnímobdobínebylo učiněnožádnéjednání napopudnebavzájmuovládající osobynebojí ovládanýchosob,které
bysetykalo majetku, kterýpřesahuje 10%vlastního kapitáluovládanéosobyzjištěnéhopodle posledníúčetnízávěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCH
SMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

V Ůčetnímobdobí byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou
ovládanoustejnouovládající osobouuzavřeny následující smlouvy:
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Smlouvymeziovládanouosoboua ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

V účetním období nebyly uzavřenyžádné smlouvy meziovládanouosoboua ovládajícíosobou.
Smlouvyuzavřenév předešlých účetních obdobích

V předešlýchúčetníchobdobích nebylyuzavřenyžádnésmlouvymeziovládanouosoboua ostatními Propojenými
osobami.

Smlouvymeziovládanouosoboua ostatními Propojenýmiosobami:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy meziovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.
Smlouvyuzavřenév předešlých účetních obdobích

V předešlýchúčetníchobdobích nebylyuzavřenyžádnésmlouvymeziovládanouosoboua ostatními Propojenými
osobami.

Z žádnéze smluv uzavřených a platnýchmezi Propojenýmiosobami,jakjsouuvedenyvýše,nevzniklaovládanéosobě
žádnáújma.
7.

POSOUZENÍTOHO, ZDAVZNIKIAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHO VYROVNÁN Í

S ohledem naprávní vztahymeziovládanou osobou a ostatními Propojenými osobamije zřejmé, žev důsledkusmluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněnýchči přijatých ovládanouosobouv Účetnímobdobí
v zájmu nebo napopud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.
8.

ZHODNOCENÍVÝHODANEVÝHODPLYNOUQCHZEVZTAHŮ MEZI PROPCUENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosobanemážádnévýhodyaninevýhody,kterébyvyplývalyz výšeuvedenýchvztahůmezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají
neoprávněnouvýhodu či nevýhodu a pro ovládanouosobuz těchtovztahů neplynou žádnárizika.
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9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašujeme údaje uvedené v této zprávějsou úplné, průkazné a správné.

V Praze dne 16. 3. 2020

MJSICAV,a.s.
AMI Ai vestiční společnost, a. s.
tatutárnířeďrtel

l g. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019
Uíetni Jednotka: ZMJSICAVa.s.
Sídlo: Jugoslávská620/29. 12000, Praha 2
Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovanýchinvestorů
Okamžiksestaveniúčetní závěrky:30. 4. 2020

ROZVAHA
Obchodní fimia nebo jiný název ú6atnl
jednotky

v plném rozsahu
ke dni

31. 12. 2019

ZMJSICAVa. s.
Sidlo, byďiSténebo mfsto podnikániůCetni
jednotky

(v celých tis. KE)

Ju oslávská 620/29
12000
Praha 2

Zpracovánov >ouladus vyhláškou

060 78 265

6.501/2002 Sb., ve aiénl poaléjšfch předpisů

>n.

AKTIVA

Běžné účetní období

Bod
Brutto

Korekce

Minulé účetní období
Netto

NeUo

1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních balík
Statnibezkupónovédluhopisy a ostatní cennépapíry
přijímané centrální bankou k refinancování
v tom:

a) vydané vládnimi institucemi

b) ostatní
3 Pohledávky za bankami a dmžstemimi zéložnaml

vtom:

19

a) splatnéna požádán i

14

14

19

1444

1444

1439

1458

1458

1458

b) ostatní pohledávky
4 Pohledávkyza klienty - děnydmžstevnich záložen
v tom:

a) splatné na požádáni
b) ostatní pohledávky

5 Dluhovécennépapiiy
v tom:

a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

6 Akde, podílové listy a ostatní podBy
7 Účastis podstatným vlivem
z toho: v bankách

8 Účastis rozhodujícím vlivem
z toho: v bankách
9 Dlouhodobý nehmotný majetek

z toho: a) goodwill
10 Dlouhodobýhmotný majetek
z toho:

a) pozemky a budovy pro prorozni činnost

11 Ostatni aktiva
12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu
13 Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem

41

PASIVA

Ozn.

Bod

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Netto

Netto

1 Závazkyvůči bankáma družstevním záložnám
v tom:

a) splatné na požádáni
b) ostatní závazky

2 Závazkyvůči klientům - členůmdružstevních záložen
v tom:

a) splatné na požádáni
b) ostatní závazky

3 Závazkyz dluhových cenných papírů
v tom:

a) emitovanédluhovécennépapíry
b) ostatní závazkyz dluhových cenných papírů
1 4fiR

4 Ostatní pasiva
5 \/ýnosy a výdaje příštích období
6 Rezervy
vtom:

a) na důchodya podobnézávazky
b) na daně
c) ostatní

7 Podřízené závazky

2000

8 Základní kapitál

2000

z toho: a) splacenýzákladní kapitál
9 Emisní ážio
10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
v tom:

a) povinné rezervní fondy a rizikovéfondy
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku

11 Rezervní fond na nové oceněni

12 Kapitálovéfondy
13 Oceňovací rozdíly
z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajiSfovacích derivátů
c) z přepočtu účastí
Nerozdělenýzisk nebo neuhrazenáztrátaz předchozích
období

-202
-340

15 Zisk nebo ztráta za účetní období

1458

Pasiva celkem

1458
1458

Vlastni kapitálcelkem
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VÝKAZZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni
31. 12. 2019

Obchodní firma nebojiný názevúčetní |ednotky

ZMJ SICAV a.s.
Sidto, bydlištěnebo iristo podnikániúčetní

Jednotky

Ju oslovská 620/29
Praha 2
12000

(v celých Us. Kč)
Zpracovánov soidadus vyWáškou

060 78 265

6.501/20028b" vearónlpozdtjiích pfedpiiů

Ozn.

TEXT

Bod

Běžnéúčetní období

Minulé úéetnl období

1 V/nosyz úrokůa podobnévýnosy
z toho:

úroky z dluhových cenných papírů

2 Nákladyna úrokya podobnénáklady
z toho:

nákladyna úrokyz dluhovýcn cennýchpapírů

SVýnasyzakdíapodUů
v tom:

a) výnosy z účasti s podstatným vlhrem

b) výnosyz účastis rozhodujícím vlivem
c) ostatní výnosy z akcií a podUů

4 \/ýnosy z poplatků a provizi
5 Náklady na poplatky a přetíže

6 Ziskneboztrátaz finančních operaci
7 Ostatní provozu i výnosy

8 Ostatní provoznináklady
9 Správní náklady
v tom:

333

a) náklady na zaměstnance

z toho:

aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění

b) ostatní správní náklady

333

Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému

majetku

^ ^ Odpisy, tvorba a použití rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku

12 Rozpuštění opravných položek a rezervk pohledávkám,cenným papírům a zámkem,
výnosy z drive odepsaných pohledávek

13 Odpisy, tvorba a použitiopravných položek a rezervk pohledávkám,cenným papírům a
zárukám
14 Rozpuštěni opravných položek k účastem s rozhodujicím a podstatným divem
Ztráty z převodu účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použiti opravných
položek k účastems rozhodujicima podstatným divem
16 Rozpuštění ostatních rezeiv

17 Tvorba a použitiostatních rezerv
18 Podíl naziscich neboztrátáchúčastis rozhodujícím nebo podstatnýmvlivem
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžnéčinnosti před zdaněním

-340

23 Daňz přijmu
24 Zisk nebo ztráta za ůčetni období po zdanění

-340
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PODROZVAHA
Obchodní firma nebojiný názevúčetní
Jednotky

v plném rozsahu
ke dni

31. 12. 2019

ZMJ SICAV a.s.
Sídlo, bydlištěnebo místo podnikání
účetní jednotky

(v celých tis. K6)

-JiysosJáYsk-á6.20/2?.

.

Praha 2
12000

Zpracovíno v souladu s vyhláškou

C.501/2002Sb.,ve znénlpozriélSfehpředpisů

060 78 265

Bod

Podrozvahová aktiva

BSžnéúčetní období

MinuléůCetniobdobí

1 Poskytnuté přísliby a záruky
2 Poskytnutézástavy
3 Pohledávkyze spotových operaci
4 Pohledávkyz pevných terminových operaci
5 Pohledávky z opcí
6 Odepsané pohledávky

7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uloženi
8 Hodnoty předané k obhospodařováni
Podrozvahováaktiva celkem

Podrozvahovápasiva

Bod

9 Pnjaté pnsliby a záruky
10 Pňjaté zástavy a zajištění
11 Závazkyze spotových operaci
12 Závazkyz pevných termínových operaci
13 Závazkyz opcí
14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
15 Hodnoty převzaté k obhospodařováni
Podrozvahovápasiva celkem
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1458

1458

1458

1458

BěžnéúCetnfobdobí

Minulé účetní období

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVU\STNlHO KAPrTÁLU
(v celých teldchKí)

za období

Obchodní lima nebo jn(

niavůietnljednotky

2019

ZMJ SICAVa.s.
Sldo, bydlStě nebo mfsto

060 78 265

podnikániúietnljednotky

cováno v souladu s vyMéSkou
6. 5DO/2002 Sb.. ve zninl poaiijilch pfedplsů

Ju oslovská 620/29, Praha 2, 120 00

základnl Vlastniakcie KaPitál°vé
kapitál .

Potiteínl stav k 1. 1.2018

""

fondy

Oceňován- Oceňovacírozdny Nerozdďený
rozdOy

(přeměny)

Výsledek

ask/ztátaminjet hodpodařBnl

VlastnitapNál
celkem

2000

Emise akdl

Čistýziskteb-átazaúčetní období
Pfewd výsledku hospodařeni

-202

Zůttatak k 31. 12. 201B

2000

Poiáteiini >tav k 1. 1. 2019

2000

-202
-202

Emise akal

Sníženi základního kapitálu

-2OOC

-340
202
-340
-340

14S8

1458
-2000

Istýzlskfelrátazaúeetniobdobí
ztrity
k31.12.2019

202
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Proučelyvýročnízprávy mají níže uvedenépojmynásledující význam:
AMISTAIS

AMISTAinvestiční společnost,a.s.,IČO:27437558,sesídlem Pobřežni'620/3,Praha8,
PSČ186 00

ČNB

Českánárodní banka

Den oceněni

PoslednídenUčetníhoobdobí

Fond

ZMJ SICAV,a.s., IČO:06078265,se sídlem Jugoslávská620/29,Vinohrady,Praha2,
PSČ12000, obchodní společnostzapsanáv obchodním rejstnku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 22470

Učetníobdobí

Období od 1. 1. 2019do31. 12. 2019

Neinvestičníčást Fondu

Majetek a dluhy Fondu, kterénejsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činností
a nejsou zahrnuty do žádnéhoz podfondůvytvořených Fondemve smyslu úst § 165
odst. 2ZISIF.

Proúčelyvýroaiízprávymajíníže uvedenéprávní předpisy následující význam:

DohodameziČeskourepublikou a Spojenýmistátyamerickýmio zlepšení dodržování
DohodaFATCA

Zákona auditorech

daňovýchpředpisů v mezinárodním měřítku a s ohledemnaprávní předpisy Spojených
státůamerickýchoinformacích a jejchoznamováníobecněznámájako ForeignAccount
Tax Compliance Act,vyhlášenápod č. 72/2014 Sb.m. s.
Zákonč. 93/2009Sb.,o auditorech a o změněněkterýchzákonů(zákono auditorech),
ve znění pozdějších předpisů

Zákono daních z příjmů

Zákonč. 586/1992Sb.,o daníchz příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetničtí, ve znění pozdějších předpisů

ZISIF

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

ZMSSD

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

ZOK

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

ZPKT

Zákon č. 256/2004Sb., o podnikání nakapitálovém trhu, ve znění pozdějšfchpředpisů
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l

VÝCHODISKAPROPŘÍPRAVUÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristikaa hlavní aktivity Podfondu

ZMJSICAV,a.s. (dálejen "Fond"),IČO06078 265,byl založendne9. 2. 2017zakladatelskoulistinoua vznikldne
4. 5. 2017 zápisemdoobchodního rejstříku. Fondje oprávněnvytvářet podfondy.
Vznik Fondu

Fond byl založen podle zakladatelské listiny, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, a se zákonem č 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond byl zapsándo
obchodního rejstříku dne 4. 5. 2017.

Předmětpodnikání Fondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů podlezákonač. 240/2013Sb.,o investičních společnostech
a investičních fondech.Činnostjevykonávánanazákladěrozhodnutíčeské národníbankyč. j.2017/G059926/CN9/570
zedne 3. 5. 2017.
Sídlo Fondu

Jugoslávská 620/29
Praha

PSČ12000

Českárepublika
Statutárníorgány Fondu

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba
oprávněnaobhospodařovat a administrovat tento investiční fond. Touto osobou je společnost AMISTA investiční
společnost, a. s.

Statutární orgán-představenstvo:

Členpředstavenstva:

AMISTAinvestiční společnost,a.s.
IČO:27437 558
PobřežníG20/3, Praha8, PSČ186 00

(od 4. 5. 2017)

Zastoupen i právnickéosoby:

Ing. Ondřej Horák

(od4. 5. 2017)

Ing. PetrJanoušek

(od 4. 5. 2017)

Mgr. PavelBareš

(od 27. 6. 2019)

Michal Brhel

(od l. 4. 2018)

Správní rada

Člensprávní rady:

narozen:10. 11. 1989

Předseda správní rady:

JozefBrhel

(od9. 4.2018)

narozen: 27. 8. 1982
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ValnáhromadaFondus účinností k 1. 4. 2018zesprávní radyFonduodvolalapanaIng.DušanaKlimešea panaMgr. Ing.
Marka Jochaa do správní rady Fondujmenovala pana Michala Brhela a pana JozefaBrhela.Tato skutečnost byla
v obchodním rejstříku zapsána dne 23. 11. 2019.

Dne4. 3. 2019bylodoobchodního rejstříku zapsánosníženízákladního kapitálufonduz2 000000Kčna 10Kč.
Účetnízávěrkabyla připravena nazákladěúčetnictví vedenéhov souladusezákonemo účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškamiplatnýmiv Českérepublice.Závěrkabylazpracovánanaprincipechnepřetržitéhotrvání účeftií
jednotky, časového rozlišení nákladůa výnosůa historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojůoceňovaných
reálnou hodnotou.

Tato Účetnízávěrkaje připravenáv souladus vyhláškouMFČRč.501zedne6. 11. 2002,vezněnípozdějších předpisů,
kterou se stanoví uspořádání a obsahovévymezení položek účetní závěrkya rozsah údajůke zveřejnění pro banky
a některé finanční instituce.

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Investičním cílem Fonduje dosahovatstabilníhozhodnocováníaktiv nadúrovní výnosudlouhodobýchúrokovýchsazeb
prostřednictvím dlouhodobýchinvestic umístěných ve Fondua/nebov příslušných poďondechvytvořených Fondem.
Fondse řídí svýmstatutem.
Tato účetnízávěrkaje nekonsolidovaná, za obdobíod 1. 1. 2019do31. 12. 2019.

Fondvytváří podfondy,jakoúčetněa majetkověoddělenéčástijmění Fondu.O majetkovýchpoměrechpodfondů,jakož
i o dalších skutečnostech,sevedeúčetnictvítak, abyumožnilosestavení účetnízávěrkyzakaždýjednotlivýpodfond.Za
jednotlivépodfondysamostatnějsou takésestavoványjednotlivévýročnízprávy. Fondzahrnujedopodfondůmajetek
a dluhyzesvéinvestičníčinnosti. K podfondůmFondvydáváinvestiční akcie.OstatníjměníFondu, kterénetvoří majetek
a dluhy z investiční činnosti Fondu,tvoří tzv. neinvestiční částFondu. Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá
pouze v držení zapisovanéhozákladního kapitáluFondu, ke kterému Fondvydal zakladatelskéakcie. Na neinvestiční
částiFonduneprobíhá žádnáčinnost.Tatoúčetní závěrkaje sestavovánasamostatněproFond,resp. jeho neinvestiční
část.Jměním Fondu se proto pro účely této účetní závěrkymyslíjměníneinvestičníčásti

Fondu.

K datu sestavení účetní závěrky má fond zřízen tři podfondy: Industry Investments, Prudential Globál Fund a RMC
Properties.

2

DŮLEŽITÉÚČETNÍMETODY

Účetnízávěrkaspolečnosti byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezenéhotrvání účetníjednotky
a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
A.

Den uskutečnění účetního případu

V závislostihatypu transakceje okamžikemuskutečnění účetního případu zejménadenvýplatynebopřevzetí oběživa,
den nákupu neboprodeje valut, deviz, popř. cennýchpapírů, den provedení platby, popř. inkasaz účtu klienta, den
připsání (valuty) prostředků podlezprávydošléod banky, den sjednánía den vypořádání obchodus cennými papíry,
den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.
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Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné
termínové a opční operacejsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchoduzaúčtoványna
podrozvahovýchúčtech.

Finančníaktivum nebojehočástPodfondodúčtuje z rozvahyv případě, žeztratí kontrolu nadsmluvními právy
k tomuto finančnímu aktivu nebojehočásti. Společnosttuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní právanavýhody
definovanésmlouvou, tato právazaniknounebosetěchtoprávvzdá.
B. Pohledávkyzabankamia 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
znaleckýmposudkem.

Poskytnutéúvěryazápůjčkyjsouvykazoványv účetnízůstatkovéhodnotěsnížené o opravnépoložkytak,abyzobrazily
současnouhodnotuodhadovanézpětnězískatelnéhodnoty.
C. Přepočet cizí měny

Transakcevyčíslené v cizí měnějsou účtoványv tuzemskéměněpřepočtené devizovým kurzemplatnýmv den
transakce. Aktiva a pasivavyčíslená v cizí měněspolečněs devizovými spotovými transakcemi před d němsplatnosti jsou
přepočítávána dotuzemské měnyv kurzuvyhlašovaným ČNBplatným k datu Účetnízávěrky.Výslednýziskneboztráta
z přepočtu aktiva pasivvyčíslených v cizí měněje vykázánve Výkazuzisku a ztrátyjakoZisknebo ztrátaz finančních
operací.
D.

Zdanění

Daňovýzákladpro daňz příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžnéhoúčetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladůa odečtením výnosů, kterénepodléhají daniz příjmů, kterýje dále upraven o slevy nadani
a případné zápočty.

Odložená daňvychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím

ocekovanédaňovésazbyplatnépronásledující období. O odloženédaňovépohledávceseúčtujepouzev případě, kdy
neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Fonduvznikáodložená
daňz titulu změny oceněníinvestičníhomajetku.
E.

Spřízněné strany

Podfonddefinovalsvéspřízněné stranyv souladus IAS24Zveřejněníspříměnýchstran následovně:
Stranaje spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládáúčetní jednotku, je ovládánaúčetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účeftií
jednotkou (jdeo mateřské podniky, dceřiné podniky a sestersképodniky);
ii) má podílvúčetníjednotce, kterýjíposkytuje významnývliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetníjednotku;

b)stranaje přidruženým podnikem účetníjednotky;

c)stranajespolečnýmpodnikem,vekterémje účetníjednotkaspoluvlastníkem;
d)stranaje členem klíčového managementu účetníjednotky nebojejího mateřského podniku;
e)stranaje blízkým členemrodinyjednotlivce, kterýpatří pod písmeno a)nebod);
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f) strana je účetní jednotkou, kteráje ovládána,spoluovládánanebo má na ni podstatnývliv přímo nebo
nepřímojakýkoliv jednotlivecpatřící podpísmenod) neboe) nebopodstatnéhlasovací právov danéstraněmá
přímo nebo nepřímo takovýtojednotlivec.

Transakcemezispřízněnými stranamije převod zdrojů,služebnebozávazkůmezispřízněnými stranámibezohleduna
to, zdaje účtována cena.

3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetnímetody používané FondemzaÚčetníobdobí se nezměnily.
4

POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZADRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatkynaběžnýchúčtech

14

19

Celkem

14

19

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ostatní pohledávky

1444

1439

Celkem

1444

1439

Fondmájedenbankovní účetvedenýu Českéspořitelny.
5

OSTATNÍAKTIVA
tis. Kč

Ostatní pohledávkyzahrnují pohledávkyzapodfondyvhodnotě1444tis. Kč.Jednáseo výdaje,kteréFondvydal msto
podfondůna úhradujejichsprávních nákladů.
6

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč
Závazkyvůčiakcionářům
Dohadnéúčty
Celkem

31. 12. 2019

31. 12. 2018

1458

o

o

o

1458

o

Závazkyvůčiakcionářůmpředstavujízávazky z titulu snížení základního kapitálunazákladěrozhodnutí valnéhromady
ze dne 18. 9. 2018.
7

ZÁKLADNÍKAPITÁL

Základníkapitálje zcelasplacen.Fond^/ydatakciesouvisejícíse založením Fondu.Jednalose o 100kszakladatelskýakcií
na jméno, v listinné podobě bezjmenovité hodnoty. V průběhuúčetního období valná hromada Fondu rozhodla
o spojení těchto zakladatelských akcií do 10 ks zakladatelských kusových kmenových akcií, bezjmenovité hodnoty,
znějících najméno,v listinnépodoběa o snížení zapsanéhozákladnihokapitáluz dosavadnívýše2000000Kčna10 Kč.
Snížením základníhokapitálunedošloke zhoršenídobytnosti pohledávekvěřitelů.
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Jméno

IČO

Počet akcií

PATRIAINVEST, a. s.

35927135

10

100

10

100

Celkem

8

Podíl nafondu(%)

VÝSLEDKYHOSPODAŘENÍ

Fond zaúčetní období negeneroval žádnýhospodářský výsledek.
9

HODNOTYPŘEDANÉ
K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

tis. Kč

2019

2018

Hodnotypředanék obhospodařování

1458

1458

Celkem

1458

1458

Fondv účetním období předal hodnoty k obhospodařování ve výši 1458 tis. Kč.

10 VZTAHY SESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI
Transakces podfondy(tis. Kč)
Závazky
Pohledávky

2019

2018

o

o

1444

1439

11 DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/POHLEDÁVKY
SPLATNÁDAŇZ PŘÍJMŮ

FondnevykázalžádnýhospodářskývyšledekzaÚčetníobdobía z tohotodůvoduse nebudeplatitžádnádaňz příjmů.
ODLOŽENÝDAŇOVÝ
ZAVAZEK/POHLEDÁVKA
Vesledovanémobdobí nebylvyčíslen žádnýodloženýdaňovýzávazekanipohledávka.
12 HODNOCENÍRIZIK
Fondje vystaven rizikovým faktorům, kteréjsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu. Součástí vnitřního

řídícího a kontrolního systémuobhospodařovatele Fonduje strategieřízení těchtorizikvykonávanáprostřednitíyím
oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,
omezuje a reportujejednotlivárizika.V rámci strategie řízení rizikjsou sledovanárizika roztříděna tak, aby bylo
zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné
likvidity, rizikprotistran,tržních a operačních rizik.
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Pro posouzenísoučasné a budoucťfinanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko
vyplývá z vlivu změny vývoje celkovéhotrhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Podfondu. Tento vývoj závisí
na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dále zvyšuje tím,
že Fond je Fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statrtu

Fondu,naspecifickouoblastinvestica tedydocházíi k zvýšenírizika koncentrace.Zatétosituace mohouselhattradiční
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 Fondu, s ohledem na
uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošto k významným

dopadůmexpoziceFonduvůčitržnímu rizikudojeho finanční situaceje, s ohledem na uvedené,nutnozdůraznil;že
historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.

k velikostem a časovým strukturám závazkůa pohledávektak, aby Podfond bylvkterýkotiokamžikschopen plnit všechny
svoje aktuálnía předvídatelné závazky.
Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a standardními

mechanismyzajišťujícími bezrizikovévypořádáníobchodu v ostatních případech.

13 VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY

Nakonciroku2019sepoprvéobjevilyzprávyz Čínytýkajícfse COVID-19(koronavims).V prvních měsících roku2020se
virus rozšířil doceléhosvětaa negativněovlivnil mnohozemí. l kdyžv dobězveřejněnítéto účetní závěrkyse situace
neustálemění, zdáse,ženegativní vlivtétopanděmie nasvětovýobchod,nafirmy i najednotlivce můžebýtvážnější,
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 administrátorfondu do účetnictví a účetnízávěrky v roce 2020.
Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na fond 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

nezávislána aktuální hodnotěaktiv, kdy se naopakpředpokládá určitátržní fluktuacea 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

spojenés vlastnictvím tohoto majetkujsou vůčihodnotěmajetku a uvažovanýchvýnosechz nějnízké a existencifondu
nemohou ohrozit. Závazkyfondu jsou pravidelnětestovány zátěžovýmitesty, které též neindikují zvýšené riziko
ukončení činnosti fondu.Administrátork datu účetní závěrkyrovněžneobdržel žádnénestandardní žádostiinvestorů
fondu o ukončení jejich účasti ve fondu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla účetnízávěrka k 31. 12. 2019 zpracována

za předpokladu, že účetníjednotkabudenadáleschopnapokračovatve svéčinnosti.
V Praze dne 11. 5. 2020

M SICAV, a. s.
AMISTA nve tiční společnost, a. s.
sta

l .

tární ředitel

etrJanoušek

pověřený zmocněnec
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EXIT STRATEGIE
Investiční horizont fondu je 5 a více let. Z tohoto pohledu jsou vybírány vhodnéinvestice, kteréjsou fondem následně

akvírovány. Fandajehoinvestořijsoutakpřipraveni napřípadnou krátkodobouvolatilituv oceněníčivýnosnosti.
Výnosnost a vhodnost investic je postavená na aktivech a aktivitách společností, jejichž podíly jsou v portfoliu fondu.
Jsou zohledňoványprovozní nákladyna chod, finanční pákya ostatní nákladyspojenés obsluhouvlastnickéstruktury
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 můžebýtaktivum prodáno čiv případě poklesu finanční výkonosti aktiva můžebýt
aktivum prodáno. Každéaktivum (podíl v cílové společnosti) budez tohoto pohledu posuzováno indivkluálněv případě,
žesejedná o významnou investici představující podstatný podílná aktivech fondu.

Částinvesticprostřednictvím obchodníchpodílůje cílovánonarealitnítrh, a topředevším dooblastidevelopmentu. Již
při akvizicijsou hodnoceny investiční plányspolečností a jejich výnosnost a možný dopad navýnosnost fondu. U všech
investictohototypuje počítáno s investičním horizontemod5 letz hlediskacharakteristikyrealitního trhu. Běhemtéto
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 investice nesplňovala požadované požadavky na
požadovanou(i budoucí) výnosnost,budezvažovánprodejtétoúčastinatrhu.

Významnouinvestiční oblastí fonduje úvěrovéfinancování, a to především v rámci společností, jejich podíly jsou
v portfoliufondu.Výnosnostúvěrujehodnocenapředevším nazákladědohodnutéúrokovémíry a nákladůspojených
s financováním. Jsou bránav úvahupodkladováaktiva, kterýmijsou nemovitostí/developerské investice.Tytojsou
hodnocenynazákladěanalýzycelkovýchnákladůa projektovanéprodejníceny. Všechnyinvesticejsouz tohoto pohledu
považovány zavýnosné a zajištěné podkladovým aktivem. V případě nedosažení plánovanýchvýnosůje fond připraven
k odpordeji podílů ve společnostech, ve kterých držíobchodní podíl. Jelikož nemovitosti držené cílovými společnoshru

vykazujftržní hodnotuvyšší nežpořizovací, jepravděpodobné,žefondbuderealizovatvýnos.V případětohoto postupu
pakdojde k reinvesticizískaných prostředkův rámciinvesticní strategiea statutu fondu.
Volné peněžní prostředky fond investuje do krátkodobých finančních instrumentů typu směnek či termínovaných
vkladů.Jejichvynosnostje dánanabízenou úrokovousazboua zajištěním zestranyemitenta,případně garancíbankovní
instituce. V případě negativního vývoje (prodlení ve splácení, atd.) je fond připraven danou investicirealizovatna
sekundárním trhu a zamezitztrátěvýnosnosti.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
k ověření účetní závěrky
včetně ověření ostatních informací

k 31.12.2019
společnosti

ZMJ SICAV, a.s.
Jugoslávská 620/29, Vinohrady,
120 00 Praha 2

Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům
společnosti ZMJ SICAV, a.s.
Sídlo společnosti:

Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ:

060 78 265

Právní forma společnosti:

Akciová společnost

Hlavní (převažující) činnost:

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů

Rámec účetního výkaznictví:

české účetní předpisy

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ZMJ 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
ZMJ 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.
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) a dozorčího orgánu (správní rady)
Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je
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.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti 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 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 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.
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