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Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMiSTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3,
Praha 8, PSČ186 00

ČNB

Českánárodní banka

Den oceněni

Poslední den Účetního období

Fond

ASOLEROSICAVa.s., IČO:06586546, sesídlem Brno- ČernáPole,třída Kpt.Jaroše
1844/28, PSČ:602 00, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7855.

Uíetní období

období od8. 11. 2017do 31. 12. 2018

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

DohodameziČeskourepublikou a Spojenými státyamerickými o zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy
Spojenýchstátůamerickýcho informacích a jejich oznamování obecněznámájako
Foreign Account Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

Zákon o auditorech

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

Zákono daních z příjmů

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

Zákon o účetnictví

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

ZfSIF

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

ZMSSD

ZOK

ZPKT

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

zákonč.90/2012Sb.,o obchodních společnostecha družstvech(zákono obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů

Čestnéprohlášení
Tatovýroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrnýa poctivý obraz

o finančnísituaci,podnikatelskéčinnostia výsledcích hospodaření FonduzaÚčetníobdobía o vyhlídkách budoucího vývoje
finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu.
V Prazedne 29. 3. 2019

LEROSICAVa.s.
AMISTA investi ní polečnost, a.s., statutární ředitel
log. Pef lani ošek, pověřený zmocněnec

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

l.

ČINNOSTFONDUV ÚČETNÍMOBDOBÍ

Účetní období Fondu bylo ve znamení nastavení vhodné Investiční strategie a prvních úpisů Investičních akcií. Posléze došlo

k nákupučtyř majetkových účastí ve společnostech podnikajících v energeticena území Českérepubliky.Tyto společnosti
máv plánuFonddlouhodobědržeta jejich prostřednictvím zhodnocovatprostředky svýchinvestorů.
Investice do účastfs rozhodujícím vlivem sev Účetním období pohybovaly ve výši okolo 57 254 tis. Kč.
2.

HOSPODAŘENIFONDU

Věrný a poctivý obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období, která je ověřena

externím auditorem.Zprávaauditoratvoří nedílnou součástvýroční zprávy.
Jelikož Fond nevytváří podfondy, oddělujev souladu s úst. § 164 odst. l ZISIFúčetněa majetkově majetek a dluhy zesvé
investiéní činnosti (dále jen "investiční část Fondu") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Fondu").
Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond

vydal zakladatelské akcie. Na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná činnost. K investiční části Fondu Fond vydává
investiční akcie.

Hospodaření investiční části Fonduskončilo v Účetnímobdobí vykázanýmhospodářským výsledkemve výši -1 261tis. Kč
před zdaněním. Ztrátaje tvořena zejménanákladyna obhospodařování a poplatkem na depozitáře.

Hospodaření neinvestiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářskýmvýsledkemve výši- 303tis. Kč
před zdaněním. Ztráta je tvořena jedinou fakturou týkající se založení fondu.

3.

STAV MAJETKU INVESTIČNÍČÁSTIFONDU

AKTIVA

Fondvykázalv rozvazeke Dniocenění aktivav celkovévýii 60499tis. Kč.Tajsoutvořena především účastmis rozhodujícím
vlivem v hodnotě57 254tis. Kča vkladyna bankovních účtechvevýši 3 182tis. Kč.
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PASIVA

Celková pasiva Fondu keDniocenění vevýši60499tis. Kčjsou tvořena zejména vlastním kapitálem Fondu vevýši59802tis.
Ke(přičemž z tohotvoří 61000tis. Kčkapitálovéfondy) a dálezávazkyvůčinebankovním subjektůmvevýši405tis. Kč.
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4.

STAV MAJETKU NEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU

AKTIVA
Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 65 tis. Kč. Ta jsou tvořena pouze vklady na bankovních účtech ve

výši 65 tis. Kč.

PASIVA
Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 65 tis. KeJsou tvořena zejména vlastním kapitálem Fondu ve výši 197 tis. Kč

(přičemž základní kapitál dosáhlvýše 500 tis. Kča ztráta z účetního období dosáhla výše - 303 tis. Kč)a dáleostatními pas"ivy
ve výši -201tis. Kč(přičemž 186 tis. Kčtvoří převod finančních prostředků a zbylých 15 tis. Kčje přefakturace bankovních
poplatků).

5.

VÝHLEDNANÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

V nadcházejícím účetním období hodláFond nadálerozvíjet svéaktivityv souladuseschválenýmplánema statutem Fondu.
Vedledrženýchmajetkových účastíje Fondpřipraven za účastiodbornéhoporadcei nadálevyhledávatatraktivní investiíní
příležitosti v odvětví energetiky.V nadcházejícím účetním období chceFondrovněžvyhlásitnovéuplsovací období provstup
dalších investorů.Konkrétní Investiční plán budedokončenv následujícím účetním období.

V Prazedne 29. 3. 2019

OUEROSICAVa. s.
AMISTAinv stič l společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. P trj nousek, pověřený zmocněnec

Profil Fondu
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:
Obchodní firma:

Sídlo
Ulice:
Obec:
PSČ:

ASOLEROSICAVa. s.

třída Kpt. Jaroše 1844/28,

Brno-ČernáPole
60200

Vznik:

Fond bylzaložen v souladu seZOKa ZISIFzakladatelskou listinou zedne29. 8. 2017a vznikl zápisem do obchodního rejstříku
vedenéhoKrajskýmsoudemv Brněpodsp.zn. B 7855dne8. 11.2017Fondbyl zapsándoseznamuvedenéhoČNBdne
16. 10. 2017.
Identifikační údaje-

IČO:
Die:

065 86 546
CZ065 86 546

Zapisovaný zálkkitíni kapitá!-

Zapisovanýzákladníkapitál:

500000,- Ke;splaceno100 %

Akdft:
Akcie k neinvestiční část!Fondu:

500 ks kusových akcif najméno v listinné podobě
(zakladatelskéakcie)
Akae k investiční části Fondu:

61000 000 ks kusových akcif najméno v zaknihované podobě

(investiční akcietřídy A)
Čistýobchodní majetek neinvestiční částiFondu:
Ďstýobchodní majetek investiční částiFondu:

197 500 tis. Kč
59 801 649 tis. Kč

OrgányFondu
S1ATUTÁRNI ŘEDITEL
Statutární ředitel

AMISTA Investiční společnost, a.s.

IČO:27437558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Zastoupení právnickéosoby

Ing. PetrJanoušek, pověřený zmocněnec

(od8. 11. 2017)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond navenek.
Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho podfondů, jsou-li
zřízeny. Statutární ředitel mj. takésvolávávalnou hromadu Fondua schvalujezměnystatutu Fondu a jeho podfondů,jsouli zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

SPRÁVNÍRADA
Předseda správní rady:

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.

(od 8. 11. 2017)

narozen:16. l. 1968

vzdělání: vysokoškolské

Gensprávnírady:

ZdeněkOtruba

(od 8. 11. 2017)

narozen:15. 9. 1971
vzdělání: středoškolské
Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele Q jiného
orgánu Fondu.
Správní rada se skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHOREJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V průběhu účetního období byly v obchodnfm rejstříku zapsány pouze skutečnosti související se vznikem Fondu.
3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA 15vykonává svou činnost investiční společnosti na základěrozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006,
jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.

AMISTA ISse na základěúst. § 642 odst. 3 ZISIFpovažuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout rozhodný
limit, a je oprávněna k obhospodařovánf investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných
investorů(svýjimkou kvalifikovanýchfondůrizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání) a zahraničních
investičních fondůsrovnatelnýchs fondem kvalifikovanýchinvestorů(s výjimkou kvalifikovanýchfondůrizikovéhokapitálu
a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna k provádění administrace investičních fondů nebo
zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. l písm. b) ZISIFve spojení s úst. § 38 odst. l ZIStF,a to administrace fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikáni)a zahraničních investičních fondůsrovnatelných s fondem kvalifikovanýchinvestorů(svýjimkou kvalifikovaných
fondůrizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání),
AMISTAISvykonávalapro Fondčinnostidle statutu Fondu.Jednalosenapř. o vedení účetnictví, oceňovánímajetku a dluhů,
výpočet aktuální čistéhodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupovánfakcií a výkon
dalších činností související s hospodařením s hodnotamiv majetku Fondu (poradenskáčinnosttýkající sestruktury kapitálu,
poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod.).

PortfoCio manažer

Mgr. Richard Opolecký
narozen:1983

vzdělání: Západočeská Univerzita v Plzni, Právo a právní věda

Mgr.RichardOpoleckýjezaměstnánvespolečnostiAMISTAISnapoziciportfoliomanažeraod10. 4.2017.Před příchodem
do AMISTAIS pracoval v developerskéspolečnosti Aperta Group a.s. na pozici právník, kde získal zkušenosti při řízení
developerskýchprojektůa právním zastoupeníspolečnosti.Předtím pracovalsedmletv banceCitibankplcnapoziciprávník,
kdezískal zkušenostiv oblastiregulatorikya přípravy vnitřních předpisů.
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen: 1984

vzdělání:UniverzitaHradecKrálové,Informační management

Ing.RadekHubje zaměstnánve společnostiAMISTAISna pozid portfolio manažeraod 15. 3. 2016.Před příchodem do
AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., mající ve správě top affluent

klientelusezaměřením primárněnainvestiční poradenství, oblastkapitálovéhotrhua financování. Předtím sbíral praktické
zkušenosti mimojinév Českéspořitelně, a.s., napoziciinvestiční specialista pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými
papíry, společnosti BH Securities, a.s.

4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU

Obchodní firma:

UnlCredit Bank Czech Republic and Siovakia, a.s

Sídlo:

Praha4 - Michle,Želetavská1525/1,PSČ:14092

IČO:

649 48 242

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vykonává pro Fond depozitáře od l. 2. 2018
5.

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fondnevykonávaly činnosthlavního podpůrcežádnéosobyoprávněnéposkytovat investiční služby,
Fondnemělhlavního podpůrce.

6.

ÚDAJEO OSOBÁCH,KTERÁBYLYDEPOZňTÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBOOPATROVÁNÍM MAJETKUFONDU,
POKUDJEU TÉTOOSOBYULOŽENONEBOTOUTOOSOBOUJINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl % MAIFTKU FONDU

Depozitářnepověňlv Účetnímobdobí žádnouosobuúschovouneboopatrováním majetku Fondu.

7.

ÚDAJEO ÚPIATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCHOSOBVYPLÁCENÝCH
OBHOSPODAŘOVATELEMFONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁM

Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.

8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCHOSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM
FONDUJEHO
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍMOSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakové odměny nebyly obhospodařovateiem v Účetním období vyplaceny.
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9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUFONDU

Majetekinvestiční částiFondukeDnioceněníjetvořen majetkovýmiúčastmiv obchodních společnostechv reálnéhodnotě
ve výši57 254tis. Kč(pořizovací cena:57 254 tis. Kč)a peněžními prostředky na běžnýchúčtechve výši 3182 tis. Kč.
Majetekneinvestiční částiFondukeDnioceněníjetvořen peněžními prostředky naběžnémúétuvevýši65tis. Kč.
10.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBIASTI VÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
li.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDfA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

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

V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádnýzaměstnanec.
12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemá žádnou pobočku čijinou částobchodního závodu v zahraničí.
13.

FONDOVÝKAPFTÁLFONDUA VÝVOJHODNOTV AKCIE

K datu:
Fondový kapitál investiční části Fondu (Kč):

31. 12. 2018
59 801649

Fondovýkapitálneinvestiční částiFondu(Kč):
Početvydanýchzakladatelskýchakcií (ks):
Početvydanýchinvestičních akcií (ks):
Fondovýkapitálinvestiční částiFonduna l akcii(Kč):
Fondový kapitál neinvestiční části Fondu na l akcii (Kč):

197500
500
61000000
0,9804
395

Vývoj neinvestiční hodnoty
fondového kapitálu na l akcii
1100
900
700
500
300

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^T^ ^ ^y'^ ^ ^ ^
^-' ^-' c^~ -^'.' -^..~ ^ ^:' ^..'
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Jednáse o první účetní období Fondu, a proto není uvedeno srovnání fondového kapitálu za předešlá období. Grafvývoje
fondového kapitálu na akcii třídy A není uveden, protože jeho hodnota byla zatím stanovena pouze jednou, a to ke
Dniocenění. K poklesu hodnoty zakladatelské akcie došlo v důsledku rozdělení majetku Fondu na účetní střediska, kdy byly
doneinvestiční částiFonduvyčleněnypouzezapisovanýzákladníkapitála nákladyspojenésezaložením.
14.

INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTUFONDU

V průběhuÚčetníhoobdob(došlok následujícím podstatnýmzměnámstatutu Fondu:
Kedni23. 4. 2018bylstatutzměněntak,žebylazměněnafrekvencestanovováníaktuální hodnotyinvestiční akciez měsfční
na pololetnf.

15.

VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPO DATUÚČETNÍZÁVĚRKY

V doběmeziDnemoceněníadatemsestavenítétovýročnfzprávynenastalyžádnéskutečnostivýznamnépronaplněníúčelu
výroční zprávy.

Kedni1. 1. 2019bylzměněnstatutFondutak,žebylazpřesněnaustanovenítýkající sezaokrouhlovánía bylaaktualizována
ustanovení týkající se úplatv souladus aktuálněuzavřenou smluvní dokumentaa.
16.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastnil žádnévlastní akcie ani podíly.

17.

KOMENTÁŘK PŘfU)HÁM

Součástí této výroční zprávyjsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu s obecně závaznými
právními předpisy obsahujetato výroční zprávatéžúčetní závěrku,včetnějejí přílohy, zprávu nezávisléhoauditora a zprávu
o vztazích.

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč.Rozvaha, výkazziskua ztrátya přehled o změnáchvlastního kapitálu
obsahují údajeuspořádané podlevyhláškyč.501/2002Sb.,upravující Zákono účetnictví, veznění pozdějších předpisů. Každá
z položek obsahuje informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některé
tabulky nebohodnotyvyplněny,údajejsou nulové.
Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetnízávěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.
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Zpráva o vztazích
l.

ÚVOD

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

2.

STRUKTURA VZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba
Název:

Obtíiodnf firma:

ASOLEROSICAVa.s.

Sídlo:
Ulice:

třída Kpt. Jaroše 1844/28

Obec:

Brno-Černápole

PSČ:

60200

IČO

06586546

zapsanáv obchodním rejstříku vedenémKrajskýmsoudemv Brně,oddíl B,vložka7855
Ovládaná osoba vlastní podíl v následujících majetkových účastech:

SunShipOl, s.r.o.

Velehradská593, 68603StaréMěsto
IČO:283 53 340
Den zápisu do OŘ:27. července 2009
Spisová značka: C 63070 vedená u Krajského soudu v Brně

Výše podílu k 31. 12. 2018 - 98% podlí

Sun Ship02, s.r.o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město

IČO:283 54 478
Denzápisudo OŘ:30. července2009
Spisová značka: C 63071 vedená u Krajského soudu v Brně

Výše podňu k 31. 12. 2018 - 98% pódii

SunShip03, s.r.o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město
IČO:292 12995
13

Den zápisu do OŘ:15. dubna 2010

Spisováznačka:C 66126vedenáu Krajskéhosouduv Brně
Výše padnu k 31. 12. 2018 - 98% podfl

Sun Ship 04, s. r.o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město

IČO:29209 323
Zápis do OŘ:24. března 2010

Spisováznačka:C 65827vedenáu Krajskéhosouduv Brně

Výšepadnuk 31.12.2018- 98%podíl

Ovládajťci osoby
Jméno:

ZdeněkOtruba

Bydliště:
Ulice:
Obec:

pse:

Tupesy 266
Tupesy
68707

Dat nai..

15. září 1971

Jméno'

ing. Petr Lukovics, Ph.D.

Bydliště

Ulice:

Příkrá 2997

Obec:

Zlín

PSČ:

76001

Dat. nai

16. ledna 1968

(společně dálejen "ovládající osoby")

Výšeuvedenéosobybyly po celé Účetníobdobí ovládajícími osobami, kterévykonávalypřímý rozhodující vliv na řízení
ovládanéosoby,jakožtojejí akcionáři a osobyjednající ve shodě, když podfl p. ZdeňkaOtruby 250 000,- Kččinil 50 %
zapisovanéhozákladního kapitálu a hlasovacích právovládanéosoby a podíl Ing. Petra Lukovicse, Ph. D.250000, - Kččinil 50
% zapisovanéhozákladního kapitálua hlasovacích právovládanéosoby.
Další osobyovládanéovtádajťítmi osobami

no

Název společnosti
COMPLO, s. r. o.

07300913

SILESIANPOWERs.r.o.

050 22 771

Brno -Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ602 00

Granddach,s. r.o.

268 70100

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

SOLID ENERGY, s.r. o.

061 68 167

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Sídlo
Velehradská593, 686 03 Staré Město
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Ovládající osobyv Účetnímobdobívykonávalypřímý rozhodujítívliv nařízení společnostiCOMPLO,s.r.o.,kdyžv rozhodném
období vlastnily 100%podíl vespolečnosti.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti SILESIAN POWER s.r.o.
a Granadách, s.r.o., a to prostřednictvím společnosti COMPLO, s.r.o., jež v rozhodném období vlastnila 100 % podň ve
společnostech.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávalypřímý rozhodujítí vliv na řízení společnosti SOLIDENERGY,s.r.o., když
v rozhodnémobdobí vlastnily 2/3 podíl vespolečnosti.

Další osoby ovládané ovládající osobou: Zdeněk Otruba
Názevspolečnosti

IČO

INVESTPROJEKTspol. s.r.o.

44003919

Sídlo
Sady28. října 592/15, 69002 Bředav

INVESTMOJ, s. r.0.

03842 827

Sady28. října 592/15, 69002 Břeclav

TOV, a.s.

26215730

Sady28. října 592/15, 69002 Břeclav

TOP-ŠOHAJs.r. 0.

494 36 619

Sady 28. října 592/15, 690 02 Břeclav

ZOT CZ, s. r. o.

49971654

Sady28. řQna 592/15, 690 02 Břeclav

l-MariánskáCZ, s-r.o.

255 54 280

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Enterizo, a.s.

277 53 417

Sady 28. října 592/15, 690 02 Břeclav

Ovládajfd osoba v Očetnřm období vykonávala přímý rozhodujfcf vliv na řízení společnosti INVESTPROJEKTspol. s.r.o., když
v rozhodnémobdobí vlastnila 50%podíl ve společnosti.

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv na řízení společnosti TOV, a.s., když v rozhodném
období vlastnila IDO% akcifspolečnosti.

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv na řízeni' společnosti Enterizo, a.s., kdyžv rozhodném
období vlastnila 100 % akcií společnosti.

Ovládající osoba v ÚCetnfm období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti INVESTMOJ, s. r. o., a to
prostřednictvím společnosti INVESTPROJEKTspol. s. r.o.,jež v rozhodném období vlastnila 100% podíl ve společnosti.

Ovládajícf osobav Účetním období vykonávalanepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti TOP- ŠOHAJ,s.r.o., a to
prostřednictvím společnosti TOV,a.s.ježv rozhodném období vlastnila 99%podíl ve společností.
Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vln/ na ř(zenf společnosti ZOT CZ, s.r.o., a to

prostřednictvím společnostiTOP- ŠOHAJ,s.r.o. ježv rozhodnémobdobívlastnila50%podíl vespolečnosti.
Ovládající osobav Účetním období vykonávalanepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti l.MariánskáCZ,s.r.o., a to
prostřednictvím společnostiZOTCZ,s. r.o.ježv rozhodnémobdobí vlastnila100%podíl vespolečnosti.
Další osobyovládanéovládajícími osobu: Ing. Petr Lukovics,PhD.
Názevspolečnosti

IČO

Sídlo

UNIQUEInvests.r.o.

25350285

ZKn,náměstí Práce2512, PSČ760Ol

Landlord, a.s.

282 62 506

Lidická710/57,Veveří, 60200Brno
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Ovládající osoba v Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv na řízení společnosti UNIQUEInvest s.r.o., když
v rozhodném období vlastnila 100 % pádí! ve společnosti.

Ovládající osobav Účetnímobdobívykonávalapřímý rozhodující vlivnařízení společnostiLandlord,a.s.,kdyžv rozhodném
období vlastnila90% akcií ve společnosti.

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Ovládající osobyprostřednictvím Ovládanéosobyovládajíspolečnostipodnikající v oblastienergetiky.
4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osoby užívají standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané osobě,
čímž přímo uplatňují rozhodující vliv na ovládanou osobu.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCH
V ÚČETNÍMOBDOBÍNAPOPUDNEBOV ZÁJMUOSTATNÍCHPROPOJENÝCHOSOB

V Účetním období nebylo učiněnožádnéjednání na popud nebo v zájmu ovládajících osob nebojí ovládaných osob, které
bysetýkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitáluovládanéosobyzjištěnéhopodle poslední účetní závěrky.
6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovSadajicÍ osobou-

Smlouvyuzavřenév Účetnímobdobí
V Účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou.
Smlouvyuzavřenév předešlých účetních obdobích

Jelikožsejedná o první účetní období ovládanéosoby, nebylyv předešlých účetních obdobích žádnésmlouvy uzavřeny.
Smlouvy met? ovládanou osobou a osobami ovlátíaným! stejnou ovléáající osobou.
Smlouvyuzavřenév Účetním období

V Účetnímobdobí nebylyuzavřenyžádnésmlouvymeziovládanouosoboua osobamiovládanýmistejnouovládající osobou
Smlouvy uzavřenév předešlých účetních obdobích

Jelikožsejednáo první účetníobdobí ovládanéosoby,nebylyv předešlýchúčetníchobdobích žádnésmlouvyuzavřeny.

7.

POSOUZENÍTOHO,ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉ
OSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHOVYROVNÁNÍ

S ohledemnaprávnívztahymeziovládanouosoboua ostatními propojenýmiosobamiJezřejmé,žev důsledkusmluv,jiných
právních jednání čiostatních opatření uzavřených, učiněnýchči přijatých ovládanou osobou v Účetním období v zájmu nebo
na popudjednotlivých propojených osob nevznikla Ovládanéosoběžádnáújma.Z tohoto důvodunedochází anik posouzení
jejího vyrovnání.
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8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba nemážádnévýhody aninevýhody, kterébyvyplývaly z výše uvedených vztahůmezi propojenými osobami.

Vztahyjsouuzavřenyzastejnýchpodmínekjakos jinýmiosobami,prožádnoustranuneznamenajíneoprávněnouvýhoduči
nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádnárizika.
9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgánFonduprohlašuje,žeúdajeuvedenév tétozprávějsou úplné,průkaznéa správné.

V Prazedne29. 3. 2019

LEROSICAVa.S.
AMISTAinv sť :ní společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. P tr aiiouiek, pověřený zmocnénec
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Účetní závěrka
Účetní jednotka:
ASOLEROSICAVa-S.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, 602 00,
IČO:065 86546
Předmět podnikání: činnostInvestičního fondu
kvalifikovanýchinvestorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 29. 3. 2019

Rozvaha

k31. 12. 2018
tis. KČ

Poznámka 31. 12. 2018
.

31. 12. 2018

31.U.2018
Irvestiíní

31.12.2018
innost

'nnost

AKTIVA

3
8

Pohledávkyza bankamia družstevními záložnami
v tom: a) splatné na požádání
Účastis rozhodujícím vlivem

li Ostatní aktiva
Aktroa celkem

Korekce

4

3182

o

Netto
3182

o

3182

65
65

5

3182
57254

o

57254

o

6

63

o

63

o

60499

o

60499

65

Bcutto

11. Kč

Poznámka

31.12.2018

31.12, 2018

. nvestiíni

2

Závazkyvůčinebankovním subjektům
v tom:
a) splatnéna požádáni

4

Ostatní pasiva

8
12

Základní kapitál
Kapitálové fondy

15

Zisknebo ztráta za ůčetnfobdobí

8
9

10
11

Vlastníka Ital celkem
Pashracelkem

^A^.<
18

" %A^t^"

'nnost

405

69
69
-201
500

o

3247
3247
57254
63
60564

31. 12. 2018

Neinvestiční

nnosl

405
292

31. 12. 2018

Neinvestiční

fond

474
91

500
61000

61000
-1198

-303

-1501

59802

197

59999

60499

65

60564

o

Podrowahové položky
k31. 12. 2018

ÍS. KC

Pornámka

31.12.2018

Podrozvahováakth/a

Podrozvahovápasiva

60564
60564

Pasivní spojovacf účet

60564

Hodnoty předané k obhospodařování

^^
19

<?'

°^ÁW^

ÚCetniJednotka:
ASOLERO SICAV a.s.

Sfdlo:třída Kpt.Jaroíe 1844/28, Brno, 60200,
IČO:065 86 546
PFedmétpodnikání: činnostinvestičního fondu
kvalifikovaných investora

Okamžiksestavení účetní závěrky:29. 3. 2019

VÝKAZZISKUA ZTRÁTť
za období 08. U. 2017-31. 12. 2018
tis. Kč

Poznámka

S. ll. 2017 -31. 12. 2018
Investiční
činnost

5

Nákladyna poplatkya provize

9

Správní náklady

19
23

b) ostatní správní náklady
Ziskneboztrátaza účetní období z běžnéčinnosti před zdaněním
Daňz příjmů

12
13

Zisk nebo ztráta za Dietní období o zdanění

20

činnost

-14

o

-14

-1247
-1247
-1261

-303
-303

-1550

-1550

-303

-1564

63

o

-1198

^Ap<<

^ftA^^>

14

Neinvestični

63
-1501

Příloha účetní závěrkyk 31. 12. 2018
l. VÝCHODISKAPROPŘÍPRAVUÚČETNÍZÁVĚRKY
Charakteristika a hlavní aktivity Fondu

Fondbyl založenv souladuseZOKa ZISiFzakladatelskoulistinouzedne29. 8. 2017a vzniklzápisemdoobchodního rejstříku
vedenéhoKrajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7855 dne 8. 11. 2017 Fond byl zapsándo seznamu vedenéhoČNBdne
16. 10. 2017. Fond využil zákonnou možnost týkající se prodlouženéhoúčetního období v souladu s § 3, odst. 4 Zákona o
účetnictví.
Identifikační údaje:

IČO:

065 86 546

DIČ:

CZ06586546

zapsanáv obchodním rejstffku vedenémKrajskýmsoudemv Brněpod sp. zn. B 7855.
Předmět podnikání Fondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů vesmyslu úst.§ 95 odst. l písm. a) ZISIF.
Sídlo Fondu

třída Kpt.Jaroše1844/28,PSČ:60200 Brno- ČernáPote. Českárepublika
Statutární orgán Fondu

STATUTÁRNÍŘEDITEL
Statutární ředitel

AMiSTAinvestiční společnost,a.s.
IČO:274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3. Praha 8, PSČ186 00

(od 8. 11. 2017)

Zastoupení právnické osoby

Ing. Petr Janoušek

(od 8. 11. 2017)

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.

(od 8. 11. 2017)

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady:

narozen: 16. 1. 1968

vzdělání:vysokoškolské

Clensprávní rady:

ZdeněkOtruba

(od 8. 11. 2017)

narozen: 15. 9. 1971

vzdělání: středoškolské
Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného

orgánuFondu.

á.^A/*,

Správní rada seskládázedvau členů,volených valnou hromadou.
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Účetnf závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o úéetnictví a dalšími obecně

závaznýmiprávními předpisyplatnýmiv Českérepublice.Závěrkabylazpracovánanaprincipechnepřetržitéhotrvání účetní
jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou.

Tatoúčetnízávěrkaje připravenáv souladus vyhláškouC.501/2002Sb.,upravující Zákono účetnictví, vezněnípozdějších
předpisů,kterousestanoví uspořádánía obsahovévymezení položekúčetnízávěrkya rozsahúdajůkezveřejnění probanky
a některéfinanční instituce.

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Investičním citem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb

prostřednictvím dlouhodobýchinvesticumístěnýchveFondu.V tétosouvislostinejsoutřetími osobamiposkytoványžádné
zárukyzaúčelemochranyinvestorů.Fondseřídí svýmstatutem.
Fond není subjektem veřejného zájmu podle § la Zákonao účetnictví, zároveňje kategorizován podle § Ib odst. 2 Zákona o

účetnictví jako malá účetníjednotka, která nemápovinnostsestavovat účetní závěrkumetodou konsolidace,a proto je
účetní závěrkanekonsolldovanáa sestavenaza Účetníobdobí.

JelikožFondnevytváří podfondy,oddělujev souladus úst.§ 164odst. l ZISIFúčetněa majetkověmajeteka dluhyzesvé
investiční činnosti (dále jen "investiční část Fondu") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Fondu").
Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond
vydal zakladatelské akcie. Na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná činnost. K investiční části Fondu Fond vydává
investiční akcie.

2. DŮLEŽITÉ
ÚČETNÍMETODY

ÚčetnízávěrkaFondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časověneomezenéhotrvání účetní Jednotkya byla
připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
2. J

Den u&kuteCnění učetnitio phpadu

V závislosti natypu transakceje okamžikem uskutečnění účetního případu zejménaden výplaty nebo převzetí oběživa, den

nákupuneboprodejevalut, deviz, popř. cennýchpapírů, den provedení platby, popř. inkasaz účtuklienta, den připsání
(valuty)prostředků podlezprávydošléodbanky,densjednánía denvypořádáníobchodus cennýmipapíry, denvydánínebo
převzetí záruky,popř. úvěrovéhopříslibu, denpřevzetí hodnotdoúschovy.
Účetnípřípady nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevnétermínové

a opční operacejsou od okamžikusjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtoványna podrozvahových
účtech.

Finanční aktivum nebojeho část Fond odúctujez rozvahyv případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto
finančnímu aktivu nebojehočásti.Fondtuto kontrolu ztratí, jestližeuplatní právanavýhodydefinovanésmlouvou, tato
právazaniknou nebosetěchtoprávvzdá.
2. 2. Dluhovécennépapíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky,dluhopisya jinédluhovécennépapíry a akcievčetněpodnovýchlistůa ostatních podflůjsou
kl slfikqváii podle záměru Fondu do portfolia:

^A^.l

lý pá^pír oceňovanýchreálnouhodnotouproti účtůmnákladůnebovýnosů,

b)?^i :
Si^.'

telnýc cenných papírů,
irů rženýchdo splatnosti,

%AV^

^
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d) dluhových cennýchpapírů pořízených v primárních emisích neurčenýchk obchodování.
Doportfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouzedluhovécennépapíry.

Při ponzeníjsou státní pokladniční poukázky,dluhopisya jinédluhovécennépapíry účtoványv pořizovacfcenězahrnující
poměrnou část diskontu nebo ážia.Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou úítovány v pořizovací ceně.
Následnějsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou
hodnotou.

Reálnáhodnota používaná pro ocenění cenných papírů sestanoví jako tržní cena vyhlášená ke dnistanovení reálnéhodnoty,
pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny
cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveňsplněny požadavky na likviditu cenných papírů.
NenHi možnéstanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že zatržní cenuje možné cenný papír
prodat), reálnáhodnotasestanoví jako upravenáhodnotacennéhopapíru.
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná
o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud sejedná o podílové listy, a současné hodnotě cenného
papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.

K dluhovým cenným papírům drženýmdosplatnosti setvoří opravnépoložky.Opravnépoložkyk těmtocenným papírům
jsou tvořeny v částce,která odráží pouze změnurizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikovýchúrokovýchsazeb,a to
podle jednotlivých cenných papírů.

Rnan&ií derivátya zajišťování
Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, jsou nejprve zachyceny v podrozvaze v pořizovací ceněa následněoceňovány
reálnou hodnotou, přičemž zisky a ztráty ze změny reálných hodnot jsou zachyceny v rozvaze v položce oceňovací rozdíly,
pokud sejedná o zajišfovad derivát, a ve výkazu zisku a ztráty v položce zisky a ztráty z finančních operací, pokud sejedná
o spekulativní derivát.

Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí
pouze z dostupných tržních údajů.Oceňovacfmodely zohledňují běžnétržní podmínky existující k datu ocenění, kterénemusí
odrážetsituaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovémudnivedení Fondutyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že
adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrovéhorozpětí.

V rozvazejsouvšechnyderivátyvykazoványspolus ostatními spotovýmloperacemiv položceostatní aktiva,mají-li pozitivní
reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Fond negativní. V podrozvaze jsou spotové
a pevnétermínové operacevykázányzvlášť.
Oceňovací rozdíly finančních derivátůk obchodováníjsou součástí rozvahy,spekulatlvrií účetnictví není využíváno.
2.3. Majetek jako Investiční příležitost

Majetek jako investiční příležitosti jsou především majetkové účasti držené Fondem s cílem dlouhodobého kapitálového
zhodnocení.

Prvotní ocenění investiceje provedeno na základěpořizovacích nákladů,včetnětransakčních nákladů.Pro ocen&ní ke Dni
ocenění je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné

k rozvahovému dni a veškeré změny reálnéhodnoty v době mezi jednotlivými rozvahami jsou výkazová

f^

rozdíl ve vlastním kapitálu.
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Počáteční ocenění

Investicese prvotněocení na úrovnisvých pořizovacích nákladů.Dopočátečního ocenění se zahrnoui vedlejší náklady
spojenés pořízením.
Následnéoceňování

Následnéoceňováníje provedeno:
.

k rozvahovému dni;

.

z důvodu trvalého snížení hodnoty.

Oceňováníje upravenoúst.§ 68a),vyhláškyč.501/2002Sb.,kteréstanoví Oceftovadrozdňypři uplatněníreálnéhodnoty
u neprovozního dlouhodobéhohmotnéhomajetku.

(l) Investiční společnosti zajimi obhospodařovanépodílové fondy, investičnffondya penzijní fondy oceňují neprovozní
dlouhodobýhmotný majetek reálnouhodnotou podle zvláštního právního předpisu. Změnyocenění tohoto majetku se
evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslyšné položce výkazu zisku
a ztráty.

(2) V případě, žedojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vykážesetoto snížení
hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

Fondprourčení reálnéhodnotymajetkovýchúčastívyužívá znalecképosudky,v nichžjeoceněnístanovenonazákladěvýše
popsaných principů.

Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetkových účastí podle výše uvedeného odstavce se reálná hodnota stanoví
jako pořizovací cena majetkovéúčasti.

Majetek jako investiční příležitosti jsou i majetkové účasti ve spole?nostech s rozhodujícím vlhkem. Společnost
s rozhodujícím vlivem (dáletaké"dceřiná spoteBnost")je společnostovládanáFondem,v níž Fond můžeurčovat finanční
a provozní politiku s cňem získat přínosy z činnosti společnosti.

Majetkovou účastí s rozhodujfcfmvlivemje investicev dceřinéspolečnosti, kdy Fondpřímo nebonepřímo vlastní více než
50 % hlasovacích práv nebo je schopen vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkové účasti
ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny reálnou hodnotou. Ocenění Je prováděno ve smyslu ZISIF a tím
vyhovujepojetí cenyobvyklé.Zacenu obvyklou lzepovažovatcenutržní. takjakje definovánamezinárodními oceňovacími
standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční částkya je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA

(The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracova! mezinárodní výbor pro
standardyoceňováníIVSC(InternationalValuationStandardsCommittee)jako"odhadovanáčástka,zakterou bymělybýt
majetkyk datuocenění směněnyv transakcibezosobních vlivůmezidobrovolněkupujícím a dobrovolnéprodávajfcím po
patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informované, rozvážněa bez nátlaku".

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem je použita kombinace následujících
elementárních oceňovacích metod a přístupů:
Metody výnosové

Metoda porovnání
Metody zjištění věcnéhodnoty - majetkové
. Metoda účetní hodnoty
. Metoda likvidační
(porovnánfněkolikaoceňovacích metod).
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2.4. Ostatní aktiva

Pohledávkyvytvořené Fondemsevykazují v reálnéhodnotě,kteráspočívá v nominální hodnotěsníženéo opravnou
položku. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, kteréjsou po splatnosti
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10%,

b) ne déle než 180 dní. sesníží o 30 %.
c) ne déle než 360 dní, se snfíí o 66 %,

d) déle než 360 dní. se snRí o 100 %.

Základpro stanovení reálné hodnoty pohledávekza dlužníkem se snfžfo 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno
insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatekjeho majetku anebobyla
vydánaobdobnározhodnutí podlezahraničního práva.
2. 5. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávkyurčenék Investováníjsou při vzniku oceňoványreálnouhodnotou navýšenouo transakční náklady.Následné
se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokovémíry. Jestliže existuje objektivní důkazo tom, že došlo

keztrátězesnížení hodnotypohledávky,zohlednfsetatoztrátaformoutvorbyopravnépoložkyk pochybnýma nedobytným
částkám.Nedobytnépohledávkyjsou odepisoványažpoukončení konkurzního řízení dlužníka. U krátkodobýchpohledávek
se jejich reálná hodnota blRí hodnotě úéetnf.

Metoda efektivnf úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančnfho aktiva, resp. pasiva a alokace úrokového
výnosu, resp. nákladu zadanéobdobí. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí
peněžní přfjmy/výdaje (včetně všech přijatých nebo uhrazených poplatků, které tvoří nedňnou součást efektivní úrokové

sazby,transakční nákladya další prémienebodiskonty)poočekávanoudobutrvánífinančního aktiva/pasivanebopřípadně
po kratší dobu.

Základ pro stanovení reálnéhodnoty pohledávek určených k investování na základěpředpokladu vymoíení
a) plněvymožitelné,sesníží o O %,
b) zažalované,se snRÍ o 50%,
b) částečně vymožitelné, se sníží o 70 %.

c) v insolvenci,se sníží o 80%,
d) nevymožitelné, se snRÍ o 100 %.

Pokudnelzejednotlivépohledávkyk investování rozčlenit,zpracujeseprozjištěníreálnéhodnotyznaleckýposudek.
Poskytnuté úvěry a zápůjíky jsou vykazovány v účetní zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky tak, aby zobrazily
současnouhodnotu odhadovanézpětnězískatelné hodnoty.
2.6, Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měnějsou účtoványv tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce.
Aktiva a pasiva vyčíslená v dzí měněspolečně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána

do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNBplatným k datu účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv
a pasiv vyčíslených v cizí méněje vykázánve výkazu zisku a ztrátyjako "Zisk nebo ztráta z finančních operací"
2. 7, Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období
neuznatelnýchnákladůa odečtením výnosů,kterénepodléhajídaniz příjmů, kterýjedáleupraveno si

\A A/>^

enfm
nadá'

zápočty.
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Odloženádaňvychází z veškerých dočasnýchrozdňůmeziúčetní a daňovouhodnotou aktiva závazkůs použitím očekávané
daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdyneexistuje
pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Fondu vzniká odložená daňz titulu
změnyocenění investičnffiomajetku.
2. 8. Tvorba merv

Rezerva představuje pravděpodobnéplnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva setvoří v případě, prokterý platí
následující kritéria:

existujepovinnost(právní nebověcná)plnit, kterájevýsledkemminulýchudálostí,

je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádási odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž
pravděpodobně znamená s pravděpodobností vyšší než 50 %,
je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

Z 9 Spřfžněntí strany

Fonddefinoval svéspřízněné stranyv souladu s 1AS24a provádí zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranaje spřízněná s účetníjednotkoupři splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládáúčetní jednotkuje ovládánaúčetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní
jednotkou (jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) mápodňv účetníjednotce, kterýjí poskytujevýznamnývliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;

b)stranaje přidruženým podnikemúčetníJednotky;
c) stranaje společnýmpodnikem,ve kterémJeúčetníjednotkaspoluvlastníkem;

d)stranaječlenemklíčového managementuúčetníjednotkynebojejího mateřskéhopodniku;
e)stranaJeblízkým členemrodinyjednotlivce,kterýpatří podpísmeno a)nebod);
f)stranaJeúčetníjednotkou,kterájeovládána,spoluovládánanebománanipodstatnývlivpřímo nebonepřímo
jakýkolivjednotlivecpatřící podpísmeno d)neboe)nebopodstatnéhlasovacíprávov danéstraněmápřímo nebo
nepřímo takovýtojednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranamije převod zdrojů, služeb nebo závazkůmezi spřízněnými stranami bezohledu na to,
zdaje účtovánacena.

2, 10. Pofoiky i pného účetního období a změny účetních nietod

Opravyzásadních chybnákladůa výnosůminulých účetních období a změnyúčetních metod sevykazují v rozvazev položce
Nerozdělenýzisknebo neuhrazenáztráta z předchozích období. Nevýznamnéopravy výnosů a nákladůminulých dčetnfch
období jsou účtoványjako výnosy nebo nákladyve výkazu ziskua ztrátyv běžnémúčetním období.

V průběhuÚčetníhoobdobí nebylyúčtoványzměnyúčetních metodaniopravyminulýchlet.
ETNÍCH METOD

3,^2

^

"yn^dy pou (vánéFondem sev Účetním období nezměnily.
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4. POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZADRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI
Investiční středisko
tis. Ki

31. 12.2018
3182

Zůstatkyna běžnýchúčtech
Celkem

3182

Neinvestiční středisko
tis, Kč

31.12.2018
65

Zůstatky na běžných účtech
Celkem

65

5. ÚČASTI
S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝMVUVEM
Investiční středisko
tis. Ke

31.12. 2018

Účastis rozhodujícím vlivem

57254

Celkem

57254

Ve sledovaném účetním období Fond pořídil následující majetkové účasti s rozhodujícím vlivem:

.

Sun Ship Ol, s.r.o. (IČO:283 53 340) - 98% podň za 12 534 200 Kč

.
.
.

SunShip02,s.r.o. (IČO:28354478)- 98%podíl za 16713900Kč
SunShip03,s.r.o. (IČO:29212995)- 98%podňza 15853460Kč
SunShip04,s.r.o. (IČO:29209323)- 98%podíl za 12152000Kč

6. OSTATNÍAKTIVA
Investiční středisko
tis. Ke

31, 12. 2018

Odloženádaňovápohledávka

63

Celkem

63

Fondv účetním období dosáhlzápornéhovýsledku hospodaření ve výši l 564 tis Kč. Ztráta pak byla očiStěnao náklady
spojenésezřízením Fondu,kterépatří zakladatelskéčásti.Z oďštěnéhovýsledkuhospodaření sevypočítala odloženádaňová
pohledávka, která v budoucnu bude sloužit jako sníženi daňové povinnosti po uplatnění ztráty z minulých let v daňovém
přiznání.

7. ZÁVAZKYZANEBANKOVNÍMISUBJEKTY

Investiční středisko
tis. Ki

31. 12. 2018

Dodavatelétuzemsko

AA^> 5

Celkem

.

Celou položkutvoří fakturyz dodavatelskýchvztahů.
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8. OSTATNÍ PASIVA

Investiční středisko
tis. Ki
Ostatní

31.12. 201l

Celkem

292

292

Položku ostatních pasivtvoří dohady nadepozitáře, FATCA+ CRS, bankovní konfirmaci, audit a střediskové zúčtování.
Neinvestiční středisko
tis. Kč

31. 12.ZOI8
-201
-201

Ostatní
Celkem

Neinvestiční část ostatních pasiv tvoří pouze střediskové zúčtování.
9. ZÁKLADNÍKAPITÁL

Neinvestiční středisko
Jméno

Poíet akcii

odfl na fon u (%)

Zdeněk Otmba

250

Petr Lukovics

250

50
50

Celkem

500

100

Základní kapitál byl ze 100% splacen.

10. KAPITÁLOVÉ
FONDY,EMISNÍÁŽIO
Investiční středisko
ráčat investičnfch ahcii

Hodnota (Ke)

Emisní áíio/dis íio Ke)

o

o

o

Akcie emitované

61000000

61000000

o

Zůstatekk 31. prosinci2018

61000000

61000000

o

Zůstatek k 8. 11. 2017

31. 12. 2018

Fondový kapitál (Ke)
Počet vydaných investlénfch akclf (ks)
Fondový kapitál na l Investiční akcii (Kč)

59 801 649

61000000
0,9804

K datu:

31. U. 2018

Fondovýkapitálinvestiční částiFondu(Kč):
Fondovýkapitálneinvestiční částiFondu(Kč):

59801649

Počet vydaných zakladatelských akcií (ks):

500
61000000
0,9804

197500

Početvydanýchinvestičních akcií (ks):
Fondovýkapitálinvestiční částiFonduna l akcii(Kč):
Fon ový

itál neinvestiční části Fondu na l akcii (Kč):

395
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11. ZISKNEBOZTRÁTAZAÚČETNÍOBDOBÍ

INVESTIČNÍČÁST
tis. Ke

31. 12.2018

Zisk nebo ztráta zaúčetní období před zdaněním

Základdaně

-1261
1261

Odpočetdaňovéztráty
Základdaněpo odečtení daňovéztráty

-1198

o

Daňvypočtenápři použití platnésazby(odloženádaňovápohledávka)

63

Úpravadaněla předcházející období

o

Zisk nebo ztráta za účetní období

-1198

NEINVESTIČNÍČÁST
is. Ké

ai n inia

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním
Základdaně
Odpočetdaňovéztráty
Základ daně po odečtení daňovéztráty
Daňvypočtenápři použití platnésazby
Úpravadanéza předcházející období

-303

-303
o

-303
o
o

Zisknebo ztrátaza účetní období

303

.

12. VÝNOSYA NÁKLADYNA POPLATKYA PROVIZE

Investiční středisko
tis. Ke

11. 12. 201P

Náklady na poplatky a provize
ostatní
Celkem

-14
-14

Položkaostatní poplatkya provizeseskládáz bankovních poplatkůa bankovních úroků.
13. SPRÁVNÍNÁKLADY
Investiční středisko
U. KE

Nákladyna obhospodařování
Nákladyna depozitáře
Nákladyna audit
Nákladyna administraci
Účetní a daňové poradenství
Nákladyna odbornéhoporadce
Ostatní správní náklady
Celkem

Ostatní správní nákladytvoří nákladyna FATCA+ CRS,konfirmacibankovních zůstatků,poplatekzapř"
za GDPR.

29
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Neinvestiční středisko
tis. Kí

31.12.2018

Nákladyspojenésezaložením fondu
Celkem

-303
-303

Nákladová položka je tvořena fakturou za založení Fondu.

14. DAŇZ PŘÍJMŮ
A. Sp!atr>é tían i příjmů
tis. Ke

2018

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním

-1261

Základdaně

-1261

Odpočet daňové ztráty
Základ daně po odečtení daňové ztráty
Daňvypočtená při použití platné sazby (odložená daňová pohledávka)

-1261

o

63

Úpravadaněza předcházející období

o

Daňz přymů právnickýchosob

o

B. Odtožený cl?iňo-/ý rtluh/pohledávks
Odložená daň z přQmů vycházíz veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších

dočasných rozdňů (daňová ztráta), s použitím očekávanédaňové sazby platné pro období, ve kterém budou odložený
daňovýzávazeknebopohledávkauplatněny. Fondnevykazujek 31. 12. 2018odloženýdaňovýdluh, alevykazujeodloženou
daňovou pohledávku viz bod 6.

15. HODNOTYPŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Tis. Kí

31. 12.2018
60564

Hodnoty předané k obhospodařování

60564

Celkem

Fondvykazoval k 31. 12. 2018výšeuvedenéhodnoty předané společnostiAMISTAISk obhospodařování.

16. VZTAHYSESPŘÍZNĚNÝMI
OSOBAMI
V Účetním období Fond neevidoval žádnétransakce se spřízněnými osobami.

17. FINANČNÍNÁSTROJE,VYHODNOCENÍ RIZIK
Fond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu. Součástí vnitřního
řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná prostřednictvím
odděleni' řízení rizik nezávisle na řfzení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,
omezujea reportujejednotlivárizika.V rámcistrategieřízení rizikjsousledovanárizikaroztříděna tak, abybylozabezpečeno,
/žedována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné likvidity, rizik

^f

^rďtia^t, ích a operačních rizik.
zení so časnéa budoucí finanční situaceFondumají z uvedenýchkategorií největší významtržní rizika.Tržní riziko
fu z ényvývoje celkovéhotrhu na ceny a hodnotyjednotlivých druhů majetku Fondu. Tento vývoj závisí na

'°^ÍÁV^

30

změnáchmakroekonomickésituacea je doznačnémíry nepředvídatelný. Významtohotorizikasedálezvyšujetím, žeFond
je fondem kvalifikovaných investorů, zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu Fondu, na

specifickouoblast investic, a tedy dochází i ke zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhattradiční modely
modernfhořízení tržního rizikaportfolia směřující k maximalizacivýnosu při minimalizacirizika.Tyto modelypředpokládají
minimalizaci rizika zejména diveraifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem na uvedené zaměření na

úzkouinvestičnfoblast,nutnémenší. l kdyžv Účetnímobdobí nedošlok významnýmdopadůmexpoziceFonduvůčitržnímu
riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit, že historická výkonnost není zárukou
a dostatečnýmměřítkem výkonnosti budoucí.
Riziko nedostatečné likvidity je řízeno prostřednictvím sledování vzájemné vyváženosti objemu likvidních aktiv ve vztahu

k velikostem a časovýmstrukturámzávazkůa pohledávektak, abyFondbylv kterýkoliokamžikschopenplnitvšechnysvoje
aktuální a předvídatelné závazky.
Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a standardními
mechanismy zajišťujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech.

18. VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrkynenastalyžádnévýznamnéudálosti.

V Prazedne 29. 3. 2019

OLEROSICAVa-s.
AMISTAinve tič i společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Pe rl noušek, pověřený zmocněnec

^A^.,
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Zpráva nezávislého auditora
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Údajeo auditovanéúčetní jednotce
Název účetní jednotky:

Sídlo:
Zápisproveden u:
Zápis proveden pod číslem:
IČO:

Statutární orgán:

ASOLERO SICAVa.s.
třída Kpt. Jaroše 1844/28, ČernáPole, 602 00 Brno
Krajskéhosoudu v Brně

oddíl B, číslo vložky7855
065 86 546
AMISTA investíční společnost, a.s., při výkonu funkce zastupuje Petr
Janoušek

Předmět činnosti:

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst. § 95

odst. l písm. a) žák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech

Ověřované období:

Příjemce zprávy:

8. listopadu 2017až 31. prosince2018
akcionáři společnosti

Údajeo auditorskéspolečnosti
Název společnosti:
Evidenční číslo auditorské

NEXIA AP a. s.

C. 096

společnosti:

Sídlo:

Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín

Zápisproveden u:
Zápisproveden pod číslem:

oddíl B, číslo vložky14203

IČO:

481 17 013

DIČ:
Tďefon:

CZ48117013
+420 221 584 302

E-mail:

nexiapraauefanexiapraaue. cz

Odpovědnýauditor:

Ing. JakubKovář
č. 1959

Evidenční číslo auditora:

Městskéhosoudu v Praze
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Zprava nezávisléhoauditora
akcionářům investičního fondu ASOLERO SICAV a.s.
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky investičního fondu ASOLERO SICAV a.s. (dále také "účetní
jednotka" či "investiční fond") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztrátya pňlohytéto účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktív a pasiv investičního fondu
ASOLEROSICAVa.s. k 31. 12. 2018a nákladůa výnosůa výsledkujejího hospodaření zaúčetní období končící
31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok

Auditjsme provedli v souladu sezákonem o auditorech a standardy Komory auditorfl Českérepubliky pro audit,
kterými jsou mezinárodní standarty pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami. Našeodpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsánav oddílu Odpovědnost auditora

zaauditúčetní závěrky.V souladuse zákonemo auditorecha Etickým kodexem přijatým Komorouauditorů
Českérepubliky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených

předpisů. Domníváme se, žedfikazní informace,kteréjsmeshromáždili,poskytují dostatečnýa vhodnýzáklad
pro vyjádření našeho výroku.
Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujemenaskutečnostiuvedenév boděl. přílohy účetnízávěrkyk 31. 12.2018,kterépopisují, žeúčetní
jednotkavzniklazápisemdoObchodního rejstfíku kedni8. 11. 2017a postuppoužití delšího účehiího období
než12měsícG,a todle§ 3, odst.4, písm. a)zákonao účetnictwvezněnípozdějšíchpředpisfi. Z těchtodůvodů
byla účetní závěrkainvestičního fondu k 31. 12. 2018sestavena zaobdobí od 8. 11. 2017do 31. 12. 2018.Tyto
skutečnosti nepředstavují výhradu.
Ostatní informace uvedenéve výroční zprávě

Ostatními informacemijsouv souladus § 2 písm. b)zákonao auditorechinformaceuvedenévevýroční zprávě
mimoúfetaií závěrkua našizprávuauditora.Zaostatní informaceodpovídá vedení účetní jednotky.
Nášvýrok 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 požadavkyprávních předpisů naformální náležitosti a postupvypracování ostatních Informací
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základěostatních informací.

Nazákladěprovedených postupfi, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

ostatní informace,kterépopisují skutečnosti,ježjsoutéžpředmětem zobrazenív účetní závěrce,jsouve
všechvýznamných(materiálních) ohledechv souladus účetní závěrkoua

.

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při

provádění auditu,ostatní informace neobsahují významné(materiální) věcnénesprávnosti, V rámciuvedených
postupfijsmev obdrženýchostatních informacích žádnévýznamné(materiální) věcnénesprávnosti neqistili.
Odpovědnost statutárního ředitele a správní radyza účetní závěrku
Statutární ředitel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrnýa poctivý obraz v souladu s českými

účetními předpisy, a zatakovývnitřní kontrolní systém,kterýpovažujezanezbytnýprosestavení účetnízávěrky

tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrkyje statutární ředitel povinen posoudit, zdaje účetní jednotka schopna nepřetržitě

trvat, a pokud jeto relevantní, popsat v pnloze účetní závěrkyzáležitosti týkající sejejího nepřetržitého trváni
a použití předpokladu nepřetržitého favánípři sestavení účetnízávěrky,s výjimkou případů, kdystatutární ředitel
plánujezrušení účetníjednotkyneboukončení její činnosti,resp.kdynemájinoureálnoumožnostnežtakučinit.
Zadohled nad procesem účetního výkaznictví odpowdá správní rada.
Odpovědnostauditoraza auditúčetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrkajako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnostzpůsobenoupodvodemnebochyboua vydatzprávuauditoraobsahující nášvýrok.Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, žeaudit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve

všechpřípadech v účetnízávěrceodhalí případnou existující významnou (materiálno nesprávnost. Nesprávností

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
závěrkynajejím základěpřijmou.

Při provádění audituv souladu s výšeuvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat běhemceléhoauditu

odbornýúsudeka zachovávat profesní skepticismus. Dáleje naší povinností:
. Identifikovat a vyhodnotit rizikavýznamné(materiální) nesprávnosti účetní závěrkyzpQsobenépodvodem

nebochybou,navrhnouta provéstauditorsképostupyreagující natatorizikaa získat dostatečnéa vhodné

důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou

(materiální) nesprávnost, k nS došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnostizpůsobenéchybou,protožesoučástí podvodumohou býttajnédohody(koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní
jednotky.

Seznámitse s vnitrním kontrolním systémemúčetní jednotky relevantním pro auditv lakovémrozsahu,

abychommohlinavrhnoutauditorsképostupyvhodnés ohledem nadanéokolnosti, nikoliabychommohli
vyjádřit názorna účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhad8 a informace,
kterév této souvislostí vedení účetní jednotky uvedlo v pnloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého frvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní

jednotky a to, zdas ohledem nashromážděnédůkazní informace ecistuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z 'událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky
nepřetíitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,žetakovávýznamná(materiální) nejiáota Castuje, je naší

povinnosti upozornit v naší'zprávě na informace uvedenév této souvislostí v příloze účetní závěrky,
a pokudtyto'informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Našezávěrytýkajíc) seschopnosti

účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméněbudoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka ztratí schopnost

nepřetržitě trvat.

.
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Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky,včetně přílohy, a dály^zďaúčetní -?-,.
závěrkazobrazujepodkladovétransakcea událostí způsobem,kterývedek věrnémuzobfazení. ^F
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Naší povinností je informovat statutárního ředitele a správní radu mimo jinéo plánovaném rozsahu a načasování

auditua o významnýchzjištěních, kterájsme v jehoprfiběhuučinili,včetnězjištěnýchvýznamnýchnedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

V Prazedne 11. dubna 2019

^. h'^^y

Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a. s.

evidenční číslo auditorskéspolečnosti 096
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