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

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

CNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

ASOLERO SICAV a. s., IČO:065 86 546, se sídlem Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše
1844/28, PSČ:602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

PSČ186 00

pod sp. zn. B 7855.
Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Investiční část Fondu

Majeteka dluhyFonduz jeho investiční činnostive smyslu úst.§ 164odst. l ZISIF.

Neinvestiční část Fondu

Ostatní jmění Fondu nespadající do investiční části Fondu ve smyslu úst. § 164 odst. l
ZISIF.

Pro účelyvýroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňovýchpředpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
státůamerickýcho informacfcha jejich oznamování obecněznámájako ForeignAccount
Tax ComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb.m.s.

Zákon o auditorech

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změněněkterých zákonů(zákon o auditorech), ve

Zákono daních z příjmů

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

Zákono účetnictví

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

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění

ZMSSD

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších

znění pozdějších předpisů

pozdějších předpisů

souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
ZOK

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

ZPKT

Zákonč. 256/2004Sb.,o podnikánína kapitálovémtrhu,veznění pozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podávávěrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelskéčinnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondujako
emitenta akcií představujících podíl na Fondu přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo

na území Českérepubliky.
V Praze dne 15. dubna 2020

ASOLEROSICAVa.s.
AMISTAinv stiční společnost, a. s.
sta úterní ředitel

ng. etrJanoušek,
po " ený zmocněnec

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

l. ČÁST
l.

ORGÁNYFONDU A SKUPINY-JEJICH SLOŽENÍA POSTUPY JEJICH ROZHODOVÁNÍ

1. 1.

VALNÁHROMADA FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Valná hromada je nejvyšším orgánem Fondu. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit se
valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má též právo účastnit se valné hromady. Každýakcionář,
který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení týkající se
Fondu, jím ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu vytvořeného Fondem, jehož investiční akcie vlastní, je-li
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon
akcionářských právna ní, a uplatňovatnávrhya protinávrhy.
Se zakladatelskýmiakciemije spojeno hlasovací právovždy, nestanoví-li zákonjinak. S investičními akciemi hlasovací
právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každéakcii jeden hlas.
Rozhodovánívalné hromadyupravuje článek26 stanov Fondu:

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní vlastníci nejméně 60 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací
právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací
právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně
hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu, a to
tak, aby se konala od patnácti do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná
hromadaje schopná usnášetse bezohledu na počet přítomných akcionářů.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků
akcií vydanýchFondem,s nimižje v případě projednání takovézáležitostispojeno hlasovací právo.
Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií
vydaných Fondem, s nimižje spojeno hlasovací právo.
Působnost valné hromady upravuje článek 23 stanov Fondu:

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF, náleží dle stanov Fondu vše, co dojejí působnosti vkládá závazný
právní předpis, včetně:

a) rozhodování o změněstanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní
radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základějiných právních
skutečností,

b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření správní rady podle § 511 zákona
o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kursu zakladatelských akcií,
c) volba a odvolání statutárního ředitele,

d) volba a odvolání členůsprávní radya jinýchorgánůurčenýchstanovami,

e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných
vlastních zdrojů či o úhradě ztráty,

f)

rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle či. 17. 1 a 17. 2 těchto
stanov,

g)

schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele,

h) schválení smluv o výkonu funkce členůsprávní rady a jiných orgánůurčenýchstanovami,
i) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěchosoby, kteráje členem orgánu společnosti, než na které plyne
právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti
schválenéhovalnou hromadou,

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
k) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací,

l)

rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českounárodní bankou,
jmenuje-li dlezákonalikvidátoraČeskánárodní banka,

m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
n) rozhodnutí o přeměně společnosti,

o) rozhodnutí o převzetí účinkůjednání učiněnýchza společnost před jejím vznikem,
p) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovanýzákladní kapitál společnosti jejími
akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení,

q) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrkua konsolidovanou účetní závěrku,
r) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti dojednoho či více podfondů,
s)
t)

rozhodování o zřízení účetních fondů vytvořených ze zisku,
poskytování souhlasu s vydáváním dluhopisů,

rozhodnutí

o dalších otázkách, které zákon o obchodních

korporacích,

zákon o investičních

společnostech

a investičních fondech čijiný obecnězávaznýprávní předpis nebo stanovy svěřují do působnostivalnéhromady.
1. 2.

STATUTÁRNÍŘEDITELFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Statutární ředitel

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

(od 8. 11. 2017)

IČO:274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
Zastoupení právnické osoby

Ing. PetrJanoušek, pověřený zmocněnec

(od 8. 11. 2017)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů,jsou-li zřízeny. Statutární ředitel mj. také svolávávalnou hromadu Fondu a schvaluje změnystatutu Fondu
a jeho podfondů,jsou-li zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
V působnosti statutárního ředitele je dle stanov Fondu:

a)
b)
c)
d)

řídit činnost společnosti a zabezpečovatjejí obchodní vedení,
provádětusnesení přijatá valnou hromadou,
zabezpečovatřádnévedení účetnictví společnosti,
předkládat valné hromaděke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrkuspolečnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradyztrát,

e)

svolávat valnou hromadu,

f) vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromadu zprávuo podnikatelskéčinnosti společnosti a stavu
jejího majetku,

g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a
zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem
o podnikání na kapitálovémtrhu,

h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých
k obchodování na evropskémregulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis,
i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb
nebo úpravou, která logickyvyplývá z obsahu stanov,

j) schvalovatzměnystatutu společnosti a jednotlivých podfondů,
k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti,
tedy zejm. správní raděnebovalné hromaděspolečnosti.
Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.
Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se
obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Fondu jakékoliv pokyny týkající se
obhospodařování Fondu, není statutární orgán oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v souladu s úst. § 51 odst. 2

ZOKo udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Statutární orgán však může požádato sdělení nezávazného
stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Fondu či jiné subjekty, a to za
podmínek určených statutem Fondu či vnitřními předpisy Fondu.
1. 3.

SPRÁVNÍ RADA FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda správní rady:

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.

(od 8. 11. 2017)

narozen:16. l. 1968

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Zdeněk Otruba

(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 čijinéhoorgánu Fondu.
Správní rada se skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

Správní rada dále dle stanov Fondu:

a)

přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhraduztrátya předkládá valnéhromaděsvévyjádření;

Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady, nebo ledaže ji zákon nebo tyto stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či
jiného orgánu společnosti.

Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
V případě rovnosti hlasůje rozhodující hlas předsedy správní rady.

Řádnázasedání správní rady svolávápředseda správní rady s uvedením programu jednání, a to zpravidla čtyřikrát za
rok. 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 také tehdy, požádá-li o to
statutární orgán, a to s pořadem jednání, který statutární orgán určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po
doručení žádosti, může ji svolat sám statutární orgán.

1.4.

VÝBORPROAUDITFONDUJAKOMATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Předseda výboru pro audit:

Ing. Vít Vařeka

(od 5. 12. 2019)

narozen:14. l. 1963

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg Statě Universit v USA. Od roku 1994 působil na pozici
vedoucí finanční analytik a zástupceředitele u licencovanéhoobchodníka s cennými papíry AKRO Capital, a.s. Od roku
2006 do současnosti působí ve společnosti AMISTA IS, a to postupně na pozicích výkonný ředitel, předseda
představenstva a člen dozorčí rady.

Členvýboru pro audit:

Ing. Michal Bečvář

(od 5. 12. 2019)

narozen:17. 1. 1980

Vystudoval Technickoufakultu na ČZÚv Praze.Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTAIS, kde postupnězastává
pozice sales manažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník oddělení cenných papírů a account
manažer. Dříve taképůsobilve společnosti Raiffesenbank,a. s.

Členvýboru pro audit:

Ing. Petr Janoušek

(od 5. 12. 2019)

narozen:22. 2. 1973

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.
Fond, jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu úst. § la písm. a) ve spojení s úst. § 19a odst. l Zákona o účetnictví zřídil
ke dni 5. 12. 2019 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a předkládá

řídicímu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.
Dáledoporučujeauditorakontrolnímu orgánus tím, žetoto doporučení řádněodůvodní.

Výbor pro audit se skládáze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navržení členovévýboru pro audit splnili
zákonnépodmínky pro jmenování do výboru pro audit stanovené úst. § 44 Zákonao auditorech. Na svém prvním
zasedání výboru pro audit sijeho členovézvoliti za předsedu Ing.Víta Vařeku. Předseda svoláváa řídí zasedání výboru
pro audit.

Výborpro auditje schopnýusnášetse,je-li nazasedánípřítomna nadpoloviční většinajejích členů.K přijetí usneseníje
zapotřebí, aby pro něhlasovala nadpoloviční přítomných členů výboru pro audit.
Výbor pro audit nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.
1. 5.

POLITIKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATEŘSKÉSPOLEČNOSTI

Fondvevztahuk statutárnímu orgánu,kontrolnímu orgánua výboru pro auditneuplatňuježádnouspecifickoupolitiku
rozmanitosti. Důvodem je především skutečnost, ževolba těchto orgánůje v působnosti valné hromady Fondu, pročež
toto rozhodnutí nemůže Fond v zásadě ovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodržování zásad nediskriminace
a rovného zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazoványosobami, jejichž odbornéznalosti a zkušenosti svědčí
o jejich způsobilostik řádnému výkonu funkce.
1. 6.

DCEŘINÉSPOLEČNOSTI

Sun Ship Ol, s. r.o.
Sídlo:

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Velikost majetkové účasti

a hlasovacích práv:

Vklad: 196 000, - Kč, obchodní podíl: 98 %

Statutární orgán

ZDENĚKOTRUBA

(od 2. 3. 2010)

dat. nar. l5. září 1971
bytem Hybernská 1012/30, NovéMěsto, 120 00 Praha l
Funkce

jednatel

Způsob jednání

jménem společnostijednájednatel samostatně.

Sun Ship 02, s. r.o.

Sídlo:

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

Vklad:196000,- Kč,obchodní podíl: 98 %

Statutární orgán

ZDENĚKOTRUBA

(od 2. 3. 2010)

dat. nar. 15. září 1971

bytem Hybernská 1012/30, NovéMěsto, 12000 Praha l
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Funkce

jednatel

Způsob jednání

jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Sun Ship 03, s. r. o.

Sídlo:

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

Vklad: 196000,- Kč,obchodní podíl: 98 %

Statutární orgán

ZDENĚKOTRUBA

(od 2. 3. 2010)

dat. nar. 15. září 1971
bytem Hybernská 1012/30, Nové Město, 120 00 Praha l
Funkce

jednatel

Způsob jednání

Jménemspolečnostijednájednatel samostatně.

Sun Ship 04, s. r. o.

Sídlo:

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Velikost majetkové účasti
a hlasovacích práv:

Vklad: 196 000, - Kč, obchodní podíl: 98 %

Statutární orgán

ZDENĚKOTRUBA

(od 24. 3. 2010)

dat. nar. 15. září 1971

bytem Hybernská1012/30, NovéMěsto, 12000 Praha l
Funkce

jednatel

Způsobjednání

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

2.

ZÁSADYA POSTUPYVNITŘNÍKONTROLYA PRAVIDLAPŘÍSTUPUK RIZIKŮMVEVZTAHUK PROCESU
VÝKAZNICTVÍ

Skupina Fondu na základě úst. § 19a Zákona o účetnictví použila mezinárodní účetní standardy harmonizované
evropským právem pro sestavení účetní závěrky ke Dni ocenění. Účetnictví a výkaznictví Fondu je kromě všeobecně
závazných právních předpisů upraveno rovněž soustavou vnitřních předpisů a metodických postupů, plně
respektujících obecnězávaznéúčetní předpisy a standardy.
Přístup do účetního systému Fondu je přísně řízen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetní doklady jsou
účtovány po předchozím řádném schválení oprávněnými osobami, přičemž způsob schvalování je upraven vnitřním
předpisem. Platební styk je oddělen od zpracování účetnictví a provádění obchodních transakcí, veškeré platby jsou
prováděny oddělením vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba
provedla uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něho vyplývající účetní operace a současně provedla platbu ve
prospěch obchodního partnera.
10

Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznictví Fonduje prováděna ve dvou úrovních - interně, prostřednictvím
řídícího a kontrolního systému, a dále prostřednictvím externího auditu, který ověřuje roční účetní závěrku Fondu.
Interní kontrola v rámci kontrolního a řídícího

systému zahrnuje jednak činnosti vnitřního auditu a dále řadu

kontrolních prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovanéhostavu majetku na operativní evidenci
majetku, inventarizace, kontrola čtyř očíapod. ), v rámci kterých je proces kontroly průběžněvyhodnocován.
3.

KODEXŘÍZENÍA SPRÁVYFONDU

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu přijala soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem
obhospodařovatele Fondu. Tyto vnitřní předpisy vycházejí z požadavků stanovených všeobecně závaznými právními
předpisy, včetně právních předpisů Evropské unie, jsou pravidelně aktualizovány a jsou předkládány ČNB. Rovněž

podléhajíinterní kontrolecompliancea vnitřního auditu. Mezitytovnitřní předpisy patří mj. vnitřní předpisy upravující
výkon obhospodařování fondu a výkon řízení a správyfondu. Oblastmi, kteréjsou vnitřními předpisy upraveny,jsou
například:
Interní pravidla outsourcingu

Pravidla řízení rizik, dodržování limitů a řízení likvidity
Účetnípostupy a pravidla účtování
Pravidlavnitřní kontroly
Systém vnitřní komunikace

Opatření proti praní špinavých peněza financování terorismu

Nahlédnutí do vnitřních předpisů AMISTA IS, vztahujících se k Fondu, je možné na základě předchozí žádosti v sídle
Fondu.AMISTAISjesoučasněčlenemAKATa řídí setakéjejím etickým kodexem.
Vzhledemk výšeuvedenémuFond nepřijal žádnýzvláštní kodexřízení a správyFondu.

11

2. ČÁST
4.

OSTATNÍ VEDOUCÍOSOBYFONDUA PORTFOLIOMANAŽER

4. 1.

OSTATNÍ VEDOUCÍ OSOBY

Žádnédalší osobynemají funkcivedoucí osobyve Fondu.
4. 2.

PORTFOLIOMANAŽER

Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Před příchodem do AMISTAISpracoval pět let na poziciprivátního bankéře ve společnosti SberbankCZ, a.s., mající ve
správětop affluent klientelu se zaměřením primárněna investiční poradenství, oblast kapitálovéhotrhu a financování.

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

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání: ČZUv Praze, obor Hospodářská správa a politika
Před příchodem do AMISTA IS 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.

5.

OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍA PRINCIPYJEJICHODMĚŇOVÁNÍ

Rozhodování o odměňování pracovníků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. Členovéstatutárního
a kontrolního orgánu vykonávají svoji činnost na základěsmluv o výkonu funkce, v nichž je vždy upravena i jejich
odměna včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatnývýkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňování musí
být schváleny valnou hromadou Fondu. Fond nepřijal samostatná pravidla týkající se politiky odměňování ani nezřídil
výbor pro odměny.
Statutární orgán

Za výkon funkce člena statutárního orgánu náleží odměna určená jako pevná částka a určitý počet procent z průměrné
hodnoty aktiv Fondu. Poplatky a náklady Fondu jsou hrazeny z Investiční části Fondu. Odměna statutárního orgánu za
výkon funkce byla stanovena Smlouvou o výkonu funkce ze dne 10. 11. 2017 resp. jejím dodatkem č. 2 ze dne 4. 7.
2019 a činí nejvýše 348 000, - Kč ročně. Variabilní složka odměny je vyplácena na základě auditovaných účetních dat
schválených valnou hromadou Fondu.

Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:274 37 558
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(od 8. 11. 2017)

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupení právnické osoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 8. 11. 2017)

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů, jsou-ii zřízeny. Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu
a jeho podfondů, jsou-li zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
V působnostistatutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,

d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrkuspolečnosti a návrhna rozdělení zisku nebo úhradyztrát,
e) svolávatvalnou hromadu,

f) vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku,

g) vyhotovovat další zprávyemitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovanémtrhu
a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem
o podnikání na kapitálovém trhu,

h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých
k obchodování na evropskémregulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis,
i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb
j)

nebo úpravou, která logickyvyplývá z obsahu stanov,
schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů,

k) rozhodovato všechzáležitostechspolečnosti,kterézákonnebostanovynesvěřují jinémuorgánuspolečnosti,
tedy zejm. správní radě nebo valné hromadě společnosti.
Kontrolní orgán

Předseda správní rady:

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.

(od 8. 11. 2017)

narozen: 16. ledna 1968

Výkonfunkcečlena kontrolního orgánuFonduje bezúplatný.Členkontrolního orgánunení v souvislostisesvojí funkcí
ve Fondu odměňován z Fondu ani z žádnéjiné osoby propojené s Fondem. Člen kontrolního orgánu je akcionářem
Fondu vlastnícím zakladatelské a investiční akcie.

Člensprávní rady:

ZdeněkOtruba

(od 8. 11. 2017)

narozen:15. září 1971

Výkonfunkcečlenakontrolního orgánuFonduje bezúplatný.Členkontrolního orgánunení v souvislostisesvojí funkcí
ve Fondu odměňovánz Fondu ani z žádnéjiné osoby propojené s Fondem. Členkontrolního orgánu je akcionářem
Fondu vlastnícím zakladatelskéa investiční akcie.

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

statutárního ředitele či jinéhoorgánu Fondu.
Správní rada seskládáze dvou členů,volených valnou hromadou.
Správní rada dále dle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhraduztráty a předkládá valné hromaděsvévyjádření;
Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc tykající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady, nebo ledažeji zákon nebo tyto stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či
jiného orgánu společnosti.

6.

ÚDAJE O VŠECH PENĚŽIT/CH l NEPENĚŽITřCH PLNĚNÍCH, KTERÁ OD FONDU PŘIJALIV ÚČETNÍM OBDOBÍ
ČLENOVÉSTATUTÁRNÍHO ČIDOZORČÍHO ORGÁNUA OSTATNÍ OSOBY S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

6. 1.

STATUTÁRN l ORGÁN

Příjmy členů statutárního orgánu: 240 000, - Kč (odměna za výkon funkce). S výkonem funkce nejsou spojena žádná
nepeněžitá plnění.

6. 2.

DOZORČÍORGÁN

Výkon funkce člena dozorčího orgánuje bezúplatný.S výkonem funkce nejsou spojena žádnánepeněžitáplnění.
6. 3.

OSTATNÍ OSOBYS ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Fond neevidoval v Účetním období ostatní osoby s řídící pravomocí.

7.

ÚDAJEO POČTUCENNÝCHPAPÍRŮFONDU,KTERÉJSOUV MAJETKUSTATUTÁRNÍHOČIDOZORČÍHOORGÁNU
A OSTATNÍCH OSOB S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ

Členovésprávní radydrželive svémvlastnictví celkem 500zakladatelskýchakcií a 61000000investičních akcií Fondu.
K cenným papírům představujícím podíl na Fondu se nevztahují žádnéopce ani srovnatelné investiční nástroje, jejichž
smluvními stranami by byli členové statutárního nebo dozorčího orgánu Fondu nebo které by byly uzavřeny ve
prospěch těchto osob. Osoby s řídící pravomocí Fondu nedrží výše jmenované cenné papíry ani nepřímo, tedy
prostřednictvím třetího subjektu.

8.

PRÁVAA POVINNOSTI SPOJENÁS AKCIEMI FONDU

Fond vydává dva druhy cenných papírů:

a) zakladatelské akcie - tyto cenné papíry jsou vydávány k zapisovanému základnímu kapitálu, jehož výše je též
uváděnav obchodním rejstříku. Zapisovanýzákladní kapitál Fondu činí 500 000,- Kč a je rozdělen na 500 ks kusových
zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné
papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném
trhu. Podíl na zapisovanémzákladním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zakladatelskéakciese
řídí právní úpravou dle ZOK,ZISIFa dalšími právními předpisy a úpravou v oddíle II.stanov Fondu.
Právaspojenáse zakladatelskýmiakciemi
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Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, najejím zisku a na likvidačním

zůstatku při jejím zrušení s iikvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatkuvzniká pouze z hospodaření
společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti Fondu, resp. není zařazen do žádného podfondu. Se

zakladatelskýmiakciemije vždyspojenohlasovací právo,nestanoví-li zákonjinak. Převoditelnost zakladatelskýchakcií
je podmíněna souhlasem statutárního orgánu.Sezakladatelskýmiakciemi není spojeno právonajejich odkoupení na
účetspolečnosti,anižádnéjinézvláštní právo.
Evidencezakladatelskýchakcií

Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za jejich úschovu. Fond prostřednictvím svého
administrátora,tj. AMISTAIS,vedeevidencimajitelůzakladatelskýchakcií v seznamuakcionářů.

b) investiční akcie- Fondvydáváinvestiční akciek Fondujakotakovému,resp. k jeho Investiční části.Investiční akcie
představují stejné podíly na fondovém kapitálu Investiční části Fondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie

kusové, tj. bezjmenovité hodnoty. Všechny investiční akciejsou vydányjako zaknihovanécenné papíry znějící na
jméno investora.

Fondvydávájednu třídu investičních akcií, investiční akcietřídy A. Investiční akcietřídy A jsou od 5. 12.2019 přijaty
k obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Investiční akcie se řídí právní
úpravou dle ZOK,ZISIFa dalšími právními předpisy a úpravouv oddíle lil. stanov Fondu.
Práva spojená s investičními akciemi

S investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investiční činnosti
Fondu a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičními akciemi je spojeno právo na jejich
odkoupení na žádostjejich vlastníka na účet Investiční části Fondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. S investičními
akcieminení spojeno hlasovací právo, pokudzákonnestanoví jinak.
Evidence investičních akcií

Evidence investičních akcií vydávaných Fondem je vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální

evidenci emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fondu v držení jednotlivých investorů
jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat účastníku

Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., u něhož mají veden svůj majetkový účet, veškeré změny ve svých
identifikačních údajích.
9.

ODMĚNYÚČTOVANÉEXTERNÍMI AUDITORY

Informace o odměnách účtovaných za Účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb jsou uvedeny
v příloze účetní závěrky (oddíl "Správní náklady"), která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Poplatky a náklady
Fondujsou hrazenyz Investiční části Fondu.
10.

DIVIDENDOVÁPOLITIKAFONDU

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům
a zisku zadrženého, ani nečiní takové odhady do budoucna.

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

Hospodářský výsledek Investiční části Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku z investiční činnosti Fondu
a náklady na zajištění činnosti investiční činnosti Fondu. Rozhodovací postup o rozdělení zisku je v souladu se ZOK
následující: Statutární orgán Fondu předloží valné hromadě Fondu ke schválení návrh na rozdělení zisku, který
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přezkoumal kontrolní orgán, který předkládá valné hromadě své vyjádření k návrhu na rozdělení zisku. Rozhodnutí
o rozdělení zisku nebojinýchvýnosůz majetku Investiční části Fondu náleží do působnostivalné hromady Fondu.
Výnosyz majetku v Investiční části Fondu se použijí ke krytí nákladů,nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpisy nebo
statut Fondu jinak. Pokud hospodaření Investiční části Fondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk
použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.
Pokud hospodaření Investiční části Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů
Investiční části Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělenýzisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky
Investiční části Fondu ke krytí ztráty, musí být ztrátav roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla,
kryta snížením kapitálovéhofondu, byl-li zřízen.
Případný zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku
Fondu a Fond tak nemusí vyplácet žádnýpodíl na zisku či výnosech.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s úst. § 351 ZOK. Podíl na zisku je
splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Podíl na zisku
vyplácí Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v seznamu
akcionářů. Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnutovalnou hromadou Fondu, se promlčuje
v obecnétříleté lhůtě.

V Účetním období nebyla k investičním akciím vyplacena žádnádividenda.
V účetním období předcházejícím Účetníobdobí nebyla k investičním akciím vyplacena žádnádividenda.
11.

VÝZNAMNÁSOUDNÍA ROZHODČÍŘÍZENÍ

V Účetním období neprobíhala žádná soudní ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla
významnývliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebojeho skupiny.
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3. ČÁST
12.

STRUKTURAVLASTNÍHO KAPITÁLUFONDUA DCEŘINÝCHSPOLEČNOSTÍ

Fond (mateřská společnost)

Strukturavlastního kapitáluFonduje uvedenav účetní závěrce,kteráje nedílnou součástítétovýroční zprávy.
Cennépapíry vydávanéFondem:
a)

Druh: Zakladatelské akcie

Forma: Kusovéakcienajméno
Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Podíl na zapisovanémzákladním kapitálu: 100 %
Početemitovaných akcií v oběhu ke konci Účetníhoobdobí: 500 ks
Početakcií vydanýchv Účetním období: O
Početakcií odkoupenýchv Účetním období: O
Počet upsaných, dosud nesplacených akcií: O

Obchodovatelnost:Zakladatelskéakcienebyly přijaty k obchodování na regulovanémtrhu.
b)

Druh: Investiční akcie
Třída A - ISIN:CZ0008042934
Forma: Kusové akcie na jméno
Podoba: Zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: Bezjmenovité hodnoty
Počet emitovaných akcií v oběhu ke konci Účetníhoobdobí: 61000000 ks
Počet akcií vydanýchv Účetním období: O
Počet akcií odkoupených v Účetním období: O

Počet upsaných,dosud nesplacenýchakcií: O

Obchodovatelnost: Investiční akcie třídy A jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
Ostatní skutečnosti:

Počet akcií držených Fondem jako emitentem nebo jménem Fondu jako emitenta, nebo v držení jeho dceřiných
společností: O

Částkavšech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy,
s uvedením podmínek pro převod, výměnu nebo upsání: O
Skutečnosti, které nastaly po rozhodnémdni:
Po rozhodném dni nennastaly žádnéskutečnosti, které by vedly ke změnám počtu CP
Dceřiné společnosti:

Sun Ship Ol, s. r. o.. Základní kapitál: 200 000, Sun Ship 02, s. r. o.. Základní kapitál: 200 000, Sun Ship 03, s. r. o.. Základní kapitál: 200 000, Sun Ship 04, s. r. o.. Základní kapitál: 200 000, -

Kč, Vlastní
Kč, Vlastní
Kč, Vlastní
Kč, Vlastní

kapitál: 9 190 tis. Kč
kapitál: 7 493 tis. Kč
kapitál: 18 985 tis. Kč
kapitál: 15 277 tis. Kč
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13.

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTICENNÝCHPAPÍRŮ

Převoditelnost zakladatelských akcií Fondu je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Statutární orgán udělí

souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré
požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně
závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských
akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V případě převodu nebo přechodu
vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat
Fond o změně vlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného papíru vůči administrátorovi Fondu se
vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý

z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelskéakcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto
akciím předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi
zakladatelských akcií.

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 nabyvatel
investičních akcií Fondu splňuje veškeré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných

investorů stanovených statutem Fondu,jakož i obecnězávaznýmiprávními předpisy, a to bez zbytečnéhoodkladu po
jeho kontrole. Souhlas s převodem investičních akcií Fondu mezi stávajícími investory je vydáván neprodleně bez
potřeby kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahuje na investiční akcie, které byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu.

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez

zbytečného odkladu informovat Fond o změněvlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného
papíru vůči administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení
administrátorovi Fondu. V případě, že by nabyvatel investičních akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle úst. § 272
ZISIF,k takovému nabyti se v souladu s úst. § 272 odst. 3 ZISIFnepřihlíží.

14.

AKCIONÁŘSKÉ
STRUKTURYKONSOLIDAČNÍHOCELKU

Fond (mateřská společnost)

Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelskéakcie)

V procentech

Právnickéosoby celkem
Fyzické osoby celkem
z toho Zdeněk Otruba, dat. nar. 15. 9. 1971

Ing. Petr Lukovics, Ph.D. dat. nar. 16. 1. 1968

15.

Podíl na
základním

Podíl na
hlasovacích

kapitálu

právech

0, 00

0,00

100,00

100, 00

50, 00

50,00

50,00

50,00

VLASTNÍCI CENNÝCHPAPÍRŮ SEZVLÁŠTNÍMIPRÁVY

Fond nevydává vyjma výše uvedených druhů cenných papírů žádné jiné cenné papíry, se kterými by bylo spojeno

zvláštní právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejícím z investiční činnosti
Fondu, ale je s nimi spojeno právo na řízení Fondu prostřednictvím hlasovacího práva, které je s těmito akciemi
spojeno, pokud zákon nestanoví jinak. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví
jinak, ale je s nimi spojeno právo na zpětný odkup Fondem.
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16.

OMEZENÍ HLASOVACÍCH PRÁV

Sezakladatelskýmiakciemi Fonduje vždyspojeno hlasovací právo,nestanoví-li zákonjinak.
S investičními akciemiFondu není spojeno hlasovací právo,nestanoví-li zákonjinak.
V případě, kdyvalná hromada hlasuje o:
a)

změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;

b)

změnědruhu neboformy investičních akcií;

c)

další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií;

hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém

připadaje s investičními akciemispojeno hlasovací právo.
17.

SMLOUVYMEZIAKCIONÁŘI
S NÁSLEDKEMSNÍŽENÍ PŘEVODITELNOSTINEBOHLASOVACÍCHPRÁV

Fondu nejsou známy žádnésmlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a které by současněmohly mít za následek
snížení převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondu nebo snížení hlasovacích práv.

18.

ZVLÁŠTNÍPRAVIDLAPROVOLBUA ODVOLÁNÍČLENŮSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUA ZMĚNUSTANOV

Stanovy Fondu neobsahují žádnázvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov
Fondu.

Členystatutárního orgánuvolí a odvolávávalnáhromada Fondu.
O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě
protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady nebo na návrh správní rady, pokud valnou
hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatření.
19.

ZVLÁŠTNÍPŮSOBNOSTORGÁNŮ

Stanovy Fondu neobsahují žádnou zvláštní působnost statutárního ani kontrolního orgánu podle zákona upravujícího
právní poměryobchodních společností a družstev.
V působnostistatutárního ředitele je dle stanov Fondu:
a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
b) provádětusnesení přijatá valnou hromadou,

c) zabezpečovatřádnévedení účetnictví společnosti,
d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
závěrkuspolečnostia návrhna rozdělení ziskuneboúhradyztrát,
e) svolávatvalnou hromadu,

f) vyhotovovat nejménějednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku,

g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
azajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem
o podnikání na kapitálovémtrhu,
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h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých
k obchodování na evropském regulovanémtrhu, o nichžto stanoví obecnězávaznýprávní předpis,
i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních
fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb
j)

nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů,

k) rozhodovat o všech záležitostechspolečnosti, kterézákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti,
tedy zejm. správní raděnebovalnéhromaděspolečnosti.
Správní rada dále dle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření;

Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné
hromady, nebo ledažeji zákon nebo tyto stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnostistatutárního ředitele či
jiného orgánu společnosti.

20.

VÝZNAMNÉSMLOUVYPŘIZMĚNĚOVLÁDÁNÍFONDU

Fond neuzavřel žádnésmlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou
v případě změnyovládání Fonduv důsledkunabídky převzetí.
21.

SMLOUVY SEČLENYSTATUTÁRNÍHO ORGÁNUSEZÁVAZKEMPLNĚNÍ PŘISKONČENÍJEJICH FUNKCE

Fond neuzavřel se členy statutárního orgánu nebo se zaměstnancižádnésmlouvy, kterými by byl zavázánk plnění pro
případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

22.

PROGRAMYNABÝVÁNÍCENNÝCHPAPÍRŮZAZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK

Fond nemá žádný program, na jehož základěje zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno
nabývatúčastnickécennépapíry Fondu, opce na tyto cennépapíry či jiná práva k nim za zvýhodněnýchpodmínek.

20

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činností a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
ASOLEROSICAVa.s., IČO:065 86 546, se sídlem Brno - ČernáPole, třída Kpt. Jaroše
1844/28, PSČ:60200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Fond

v Brně pod sp. zn. B 7855.
Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

PŘEHLEDPODNIKÁNÍ

Investiční cíl a strategie

Fondinvestuje v souladus vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17bzákonao daních z příjmů více než
90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech, obchodních
společnostech podnikajících v oblasti energetiky, technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů,
pohledávekna výplatu peněžních prostředků z účtu a úvěrůa zápůjčekposkytnutých Fondem, a doplňkovýchaktiv
tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond můžedáleinvestovat prostřednictvím svojí účasti
naosobních společnostechjakojejich neomezeněručící společník, např. jako komplementář v komanditní společnosti.
Druhy majetkových hodnot

Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech zaměřujících se na výrobu elektrické energie či
tepla, zejménaz tzv. obnovitelných zdrojůči za pomoci kogenerace(společnávýroba elektrickéenergiea tepla), a to
především prostřednictvím investic do technologických investičních celků pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
(např. solárních, vodních, větrných a bioplynových), které mohou být mj. tvořeny:
.

nemovitostmi vč. jejich součástí a příslušenství (zejména stavby, energetické sítě, oplocení apod. ) a souvisejících

.

energetickými zařízeními vč. všech součástí a technologií;

movitých věcí;

.

nehmotnými majetkovými hodnotami, zejména právy k nehmotným statkům (výrobnětechnickédokumentaci
apod.) a věcnýmiprávyk nemovitostem.

Pořizovány budou především akcie, podíly, resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v budoucnosti
očekávatnadprůměrnézhodnocení investice.

Při investování do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Fond zohledňovat zejména
jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik
kolektivního investování.

Účastina společnostech, kterévlastní akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech.

Tyto společnosti mohou mít takécharakterdočasnýchúčelovýchspolečností zřizovaných za účelem možnosti získání
bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.
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Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny obchodních společností
Fond má možnost uskutečnit:

.

proces přeměny, v níž budou Fond a společnost zúčastněnýmispolečnostmi a Fond bude při přeměně jednat na
svůj účet, a to v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
převzetí jmění společnosti, kdy účast Fondu může přesahovat 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Za
předpokladu, že v majetku Fondu bude účast v takovéto společnosti představující alespoň 90% podíl na
základním kapitálu, pak na základě rozhodnutí valné hromady Fondu může dojít k jejímu zrušení a k převodu
jmění do Fondu.

.

Nemovité věci

Nemovitévěci, včetnějejich součástí a příslušenství (tj. např. energetickésítě, oplocení, zahradní úprava, samostatně
stojící kůlny a garáže apod. ), související movité věci a případné vyvolané investice (inženýrské sítě apod. ).
Nemovitostní aktiva mají zejména podobu nemovitostí sloužících k výstavbě či provozu nemovitých i movitých
energetických zařízení obnovitelného charakteru.

Nemovitost za účelemjejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilápři řádném hospodaření přinášet pravidelný
a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje
zisk.

Fond může též nabývat nemovitosti a jejich součásti výstavbou, nebo za účelem dalšího zhodnocení nemovitostí
umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba samotná je vždy realizována na účet Fondu třetí osobou
k takové činnosti oprávněnou.

Při výběru vhodných nemovitostí nabývaných do Fondu se zohledňuje zejména poloha nabývaných nemovitostí v
oblastech České republiky, kde lze důvodně předpokládat, že v krátkodobém nebo střednědobém horizontu dojde
k pozitivnímu cenovému vývoji.
Movité věci

Movité věci, které nejsou spojené s nemovitostmi nebo ostatními aktivy za předpokladu, že povaha těchto movitých
věcí zcela zjevně nenarušuje celkový investiční či rizikový profil Fondu, a není-li vyloučena, resp. vážněohroženajejich
likvidita.

Movité věci, které nejsou spojené s nemovitostmi nebo ostatními aktivy za předpokladu, že povaha těchto movitých
věcí zcela zjevně nenarušuje celkový investiční či rizikový profil Fondu, a není-li vyloučena, resp. vážně ohrožena jejich
likvidita.

Pohledávky
Pohledávky za úplatu, za předpokladu, že tyto budou pro Fond ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost
bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Pohledávky budou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich
jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Fond může nabývat pohledávky nejen po splatnosti, ale i

před splatností, a to bez ohledu na skutečnost, zda sídlo (resp. bydliště) dlužníka je umístěno v Českérepublice, či v
zahraničí. Fond může existující i případné budoucí pohledávky zatížit zástavním právem třetí osoby, a to za
předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném rozporu s běžnou
obchodní praxí v místě a časeobvyklou.
Poskytování úvěrů a zápůjček

Poskytování úvěrů a zápůjček a nabývání úvěrových pohledávek Fondem za předpokladu, že tyto budou pro Fond
ekonomicky výhodné.

Majetkové účastiv jiných právnickýchosobáchnež kapitálovýchobchodních společnostech
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Fond můžeinvestovat formou majetkové účastiv jiných než kapitálovýchobchodních společnostech
pouze tehdy, jedná-li se o tuzemské obchodní společnosti zaměřené zejména na:
a) realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, u nichž lze v budoucnu očekávat

nadprůměrnézhodnocení investice, zejména výrobu elektrické energie či tepla z obnovitelných
zdrojů či kogenerací;

b) držení investičních cenných papírů;
c) vlastnictví cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem.
Doplňková aktiva

Fondmůžeinvestovatdo následujících složekdoplňkovýchaktiv:

.

Dluhopisy, resp. obdobnécenné papíry představující právo na splacení dlužnéčástky,vydávané
státy nebo obchodními společnostmi;

.
.

tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území Českérepubliky;
zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo území Českérepubliky;

.

cenné papíry investičních fondů;

.

hypoteční zástavní listy;

.

nástroje peněžního trhu.

Likvidní aktiva

Likvidní část majetku Fondu může být investována krátkodobězejména do:
.

vkladů, se kterými je možno volně nakládat, anebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti
nejdélejeden rok, pokud sejednáo vklady u bank, pobočekzahraničních bank nebo zahraničních

bank,jež dodržují pravidlaobezřetnosti podle právaEvropskýchspolečenství nebopravidla, která

ČNBpovažuje za rovnocenná;
.

cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování;

.
.

státních pokladničních poukázeka obdobnýchzahraničníchcennýchpapírů;
dluhopisůneboobdobnýchzahraničních cennýchpapírů sezbytkovoudobousplatnosti nejdéletři
roky, kteréjsou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském

státě Evropské unie, resp. ve státě,jenž není členským státem Evropské unie, jestliže tento trh je
uveden v seznamu zahraničních regulovaných trhů ČNB;poukázek ČNBa obdobných zahraničních
cenných papírů.

2.

ČINNOSTFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V Účetním období se Fond zaměřit ve své činnosti i nadále na energetický sektor. V Účetním období byty dokončeny
investice do společnosti SunShip 05, s. r. o., která započala v minulém Účetním období, investice však byla v rámci
skupiny, kdySpolečník Sun Ship02, s.r. o., IČO:283 54478, Velehradská 593, 686 03StaréMěsto nabyla 98%obchodní
podíl ve společnosti Sun Ship 05, s. r. o.

Dále pokračovaly investiční práce na transformaci společnosti Sun Ship03 s. r. o. na k.s. Transformace byla dokončena
po konci Účetního období.

Naúrovni Fondu nebyly provedeny běhemÚčetníhoobdobí žádnévýznamnéinvestice.
Ke dni 5. 12. 2019 byl Fond přijat k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Fond očekává, že bude moci
prostřednictvím Burzyoslovit další obchodní partnery.

Společnosti, v nichž má Fond majetkové účasti, pokračovaly ve své běžné provozní činnosti a zhodnocovaly tak
peněžní prostředky investorů Fondu. Společnosti Sun Ship Ol, s. r. o., Sun Ship 02, s. r. o., Sun Ship 03, s. r. o., Sun Ship04,
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s. r. o., Sun Ship 05, s. r. o byly založeny v letech 2009 a 2010 za účelem výstavby a provozování fotovoltaických
elektráren o celkovém instalovaném výkonu 4, 75 MWp na pozemcích v obci Hulín [588491] a k. ú. Hulín [649309]
provozovaných v režimu podpory výkupních cen.

Fotovoltaické elektrárny Sun Ship Ol a Sun Ship 02 získaly licenci na výrobu elektřiny od ÉRUv roce 2009 a v témže

roce byly připojeny do distribuční sítě. Čerpají podporu formou výkupní ceny pro výrobu elektřiny využitím slunečního
záření stanovované cenovým rozhodnutím ÉRU. Fotovottaiky Sun Ship 03, Sun Ship 04 a Sun Ship 05 připojené do
distribuční sítě v roce 2010 podléhají solární dani ve výši 10 %, poněvadž čerpají podporu v režimu výkupních cen.
Společnosti disponují výnosovým potenciálem a vlastníkovi umožňují vytvářet výnos z realizované investice. Výše
vlastního kapitáluje kladná,poněvadžvýšeaktiv převyšuje hodnotu cizích zdrojů.
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2.1. HOSPODAŘENIFONDUA SKUPINY
Věrný a poctivý obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období, která je
ověřena externím auditorem. Zprávaauditoratvoří nedílnou součástvýroční zprávy.
Protože Fond nevytváří podfondy, oddělujev souladu s úst. § 164 odst. l ZISIFúčetněa majetkově majetek a dluhy ze
své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Hospodaření Neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení
zapisovafléhQ základního kapitálu Fondu, kekterému Fond vydat zakladatelské akcie. Na Neinvestiční části Fondu
neprobíhá žádnáčinnost. K investiční části Fondu Fond vydává investiční akcie.
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Hospodaření Investiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářskýmvýsledkemvevýši66008tis.
Kčpřed zdaněním. Ziskje tvořen zejménaziskem z přecenění portfolia vevýši67 742tis. Kča správními nákladyvevýši
-l 728 tis. Kč.

Hospodaření Neinvestiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářskýmvýsledkemvevýšiO tis. Kč
před zdaněním.

Hospodaření společností, v nichž má Fond majetkové účasti, tj. společností Sun Ship Ol, s. r. o., Sun Ship 02, s. r. o., Sun

Ship03, s.r.o. a SunShip04, s.r.o. skončilov Účetnímobdobí hospodářskýmvýsledkempředběžně15688tis. Kčpřed
zdaněním.

2.2. STAVMAJETKUINVESTIČNÍČÁSTIFONDUA SKUPINY

Hodnota portfolia Fondu meziročně vzrostla o 208 % (tj. o 65 637 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména v majetkových
účastechv obchodních společnostech, kterésezvýšilyvlivem přecenění o 67 742tis. Kč.

Portfolio Fondu je financováno z 99 % vlastními zdroji, a to zejména oceňovacími rozdíly (z50 %) a Kapitálovým
Fondem(z48 %). Z l % je majetek Fonducizími zdroji krátkodobými(zejménazávazkyz obchodních vztahůa ostatními
pasivy).
AKTIVA

Fondvykázalv rozvazeke Dni ocenění aktivav celkovévýši 126 136tis. Kč.Tajsou tvořena především majetkovými
účastmina obchodních společnostechvevýši 124996tis. Kča vkladyna bankovních účtechvevýši990tis. Kč.

Struktura Aktiv
140 000

Majetkové
účasti

120 000
100 000
>u 80000

Odložená d

^

.

S 60000
40000
Peníze a

20000

peněžní

ekvivalenty

o

31. 12. 2018

31. 12. 2019

PASIVA

CelkovápasivaFonduvevýši 126136tis. Kčjsoutvořena čistýmiaktivypřipadající k investičním akciím vevýši125897
tis. Kča krátkodobýmizávazkyve výši 239 tis. Kč
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CASHFLOW

Peněžní prostředky ke Dni ocenění byly o 2 192 tis. Kč nižší oproti minulému účetnímu období. Peněžní tok
generovaný z provozní činnosti je - 2 192 tis. Kč, oproti minulému období se jedná o růst o 55 626 tis. Kč. U peněžního
toku generovanéhoz finanční činnosti došlo ke snížení o 61 000tis. Kč.

2.3. STAVMAJETKUNEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA
Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktíva v celkové výši 197 tis. Kč. Ta jsou tvořena především vklady na
bankovních účtechve výši 184tis. Kča ostatními aktivyve výši 13 tis. Kč

PASIVA
Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 197 tis. Kčjsou tvořena zejménavlastním kapitálem Fondu ve výši 500tis.
Kč (přičemž zapisovaný základní kapitál dosáhl výše 500 tis. Kč) a záporným výsledkem hospodaření ve výši - 303 tis.
Kč.
3.

PODSTATNÉINVESTICE

Fond v Účetním období neučinil žádné investice do provozního majetku. Na úrovni dceřinných společností docházelo
k běžnýminvesticím a údržbě.Fond neučinil žádnéinvetice do dluhových nebo majetkových cenných papírů.
4.

REGULAČNÍPROSTŘEDÍ

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů, jehož podnikání je regulováno zejména zákonem č. 240/2013
Sb., o investiěníehspolečnosteeha investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále také "ZiSIF") a dalšími
právními předpisy. V roce 2019 nedošlo k žádným novelizacím ZISIF, ke změnám však dojde s účinností k l. l. 2021 na
základě či. XII zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích, dále také "ZOK"), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, ve
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znění pozdějších předpisů. Změnyse budou týkat řídících a kontrolních orgánůu monistických společností a dálebude
vyloučena mnohost pověřených zmocněnců.

Fond podléhá regulaci ČNBjako integrovaného orgánu dohledu nad finančním trhem v Českérepublice. ČNBvykonává
dohleda zajišťuje zejménalicenční, schvalovací a povolovací činnosti, ukládánísankcí, stanovování opatření k nápravě
zjištěných nedostatků. V oblasti regulace se ČNBpodílí na přípravě řady významných právních předpisů týkajících se
tuzemskéhofinančního trhu. Výkon dohledu nad investičními společnostmi a fondy se zaměřuje zejména na fondy
s potenciálněvýznamnýmsystémovýmdopadem.Kontrolní činnostČNBje soustředěna dooblastí dodržovánípravidel
odborné péčepři správěfondů a nastavení řídicích a kontrolních systémů.

Fond dále uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou či obecnou politiku nebo faktory, které
významněovlivnily neboby mohly přímo či nepřímo ovlivnit samotnýprovoz Fondu.
5.

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Z hlediska významnějších investičních událostí bude Fond usilovat o stabilizaci portfolia obchodních společností a jejich
dalšího zhodnocení. Nadálese Fond bude takévěnovat vyhledávání a vyhodnocování nových investičních příležitostí,
především v sektoru vodních a fotovoltalických elektráren. Konkrétní strategii přizpůsobí výsledku stávajících jednání
o akvizici.Fondi v budoucnostihodlárealizovatobchodyprostřednictvím Burzycennýchpapírů Praha,a.s.

Finanční plányspolečností Sun Ship Ol ažSun Ship 05 byly s ohledem na vyhlášku č. 150/2007 Sb., kterou je výkupní
cena fotovoltaické elektřiny garantována na dobu 20 let, zpracovány s výhledem po dobu zbytkové ekonomické
životnosti FVE. Předpoklady uplatněné při modelování finančního plánu:

.

plán tržeb za elektřinu předpokládá připojení FVEdo distribuční sítě za výkupní tarif do zbytkové ekonomické

životnosti FVESun ShipOl, s. r. o. (prosinec 2029), Sun Ship02, s. r.o. (prosinec 2029), Sun Ship 03, s. r. o. (září
.

.
.

.
.

2030), SunShip04, s. r.o. (září 2030) a SunShip05, s. r.o. (září 2030)
cena ve výkupním tarifu bude ročně navyšována o 2 %, např. platný tarif pro rok 2020 činí 15 922 Kč/MWh
pro Sun Ship Ol a Sun Ship 02 resp. 14 821 Kč/MWh pro Sun Ship 03, Sun Ship 04 a Sun Ship 05, tudíž pro rok
2021se kalkuluje s cenou 16 240 Kč/MWhresp. 15 117 Kč/MWhatd.
prodej elektřiny za tržní cenu se nepředpokládá
podpora formou zelených bonusů nebude uplatňována

předpokládá se roční degradacevýkonů panelů u Sun ShipOl: 0,3 %, Sun Ship02: 0,2 %, Sun ShipOS- Sun
Ship 05: O %; predikce roční degradace výkonu panelů byla stanovena jako průměrné historické tempo
poklesu/růstu stálých cen tržeb za energii za dosavadní fungování FVESS01-SS05
roční růstmzdových/provozních nákladůve výši 2/5 %

.
.

solární daninepodléhají FVEpřipojenév roce2009(SunShipOla SunShip02)
solární daňve výši 10% z tržeb se uplatní u FVEpřipojených v roce 2010(Sun Ship03, Sun Ship04 a Sun Ship
05)

.

plánování odpisůvychází z odhadu časovéřady odpisů majetku

Komentář k situacivyvolanou pandemiíviru Covid-19

Fond v prvním kvartálu roku 2020 nezaznamenal v souvislosti s šířením viru COVID - 19 dopad na svoji činnost.
Vzhledem k portfoliu Fondu, kterétvoří majetkové účastivlastnící fotovoltaické elektrárny, jejich tržbyjsou definovány
přírodními vlivy a zároveňgarantovány výkupními cenami. Fond neočekává, že by měly výkyvy trhů vliv na výkonost
Fondu. Fondbudeprůběžněsledovatpřípadný vývoj legislativních změn,kteréby mohlyovlivnitgarantovanévýkupní
ceny. Prozatím však v českém prostředí ke dni vyhotovení této výroční zprávy k této diskuzi nedošlo. Z hlediska

akvizičních příležitostí Fond prozatím nepozoruje výraznézměnycen energetických společností, aleje připraven využít
případný poklescen kezvýšení objemu nákupů.
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V Praze dne 15. dubna 2020

AS

ROSICAVa.s.

AMISTA nv sliční společnost, a. s.
ta úterní ředitel

l
Petr Janoušek,
pověřený zmocněnec
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Profil Fondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:

Obchodní firma:

ASOLEROSICAVa.s.

Identifíkační údaje:

IČO:

065 86 546

DIČ:

CZ 065 86 546

LEI:

315700F73LDHIDMUFH89

Sídlo:
Ulice:

třída Kpt. Jaroše 1844/28,

Obec:

Brno - Černá Pole

PSČ:

60200

Vznik:

Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 29. 8. 2017 a vznikl

zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7855 dne 8. 11. 2017. Fond byl
zapsándo seznamu vedenéhoČNBdne 16. 10. 2017.

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými
právními předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublika a kontaktní údajedo hlavního místa výkonu jeho
činnostijsou: AMISTAIS, Pobřežní 620/3, Praha8 - Karlín, PSČ186 00, tel: 226 233110. WebovéstránkyFondujsou
www. amista. cz asolero

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnická
osoba, společnost AMISTA IS.

Zapisovanýzákladní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

500 000,- Kč;splaceno 100 %

Akcie:

Akcie k neinvestiční části Fondu:

500ks kusovýchakcií najménov listinnépodobě(zakladatelskéakcie)
Akcie k investiční části Fondu:

61000 000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě
(investiční akcietřídy A)
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Čistýobchodní majetek Neinvestiční částiFondu: 197tis. Kč
Čistýobchodní majetek Investiční částiFondu:

125897tis. Kč

Orgány Fondu

Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodování jsou uvedeny výše v části Informace pro
akcionáře, bod č. l. Orgány Fondu a skupiny.
Zaměstnanci

Fond nemá zaměstnance.
Hlavní akcionáři

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.
dat. nar.:

16. l. 1968

bytem:

Příkrá 2997, 760 Ol Zlín

výše podílu na Neinvestiční části Fondu:

50%

účastna kapitálu Neinvestiční částiFondu/hlasovacích právechFondu:

250 000, - KČ/500000, - Kč

přímá

typ účasti

Zdeněk Otruba

15. 9. 1971

dat. nar.:

Hybernská 1012/30, Ne

bytem:

00 Praha l

50%

výše podílu na Neinvestiční části Fondu:

účastna kapitálu Neinvestiční části Fondu/hlasovacích právech Fondu:

250 000, - Kč/500 000, - Kč
přímá

typ účasti

Hlavní akcionáři nemají odlišnáhlasovací práva.
Fond je přímo ovládán akcionáři Petrem Lukovicsem a Zdeňkem Otrubou. Ovládání je vykonáváno přímo
prostřednictvím valné hromady.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KE KTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V Účetním období došlo k následujícím změnámve skutečnostech zapisovanýchdo obchodního rejstříku:

Statutárního ředitele při výkonu funkce zastupuje: Ing. ONDŘEJHORÁK, dat. nar. l. srpna 1979, Uzbecká 558/10,
Bohunice, 625 00 Brno, zapsáno27. června 2019.

Statutárního ředitele při výkonu funkce zastupuje: Mgr. PAVEL BAREŠ, dat. nar. 23. září 1977, Čejkovická 4113/4,
Židenice,62800 Brno, zapsáno27. června 2019.
Člensprávní rady:ZDENĚKOTRUBA,dat. nar. 15. září 1971 Hybernská 1012/30, NovéMěsto, 11000 Prahal - změna
bydliště, zapsáno 9. srpna 2019.
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3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.AMISTA IS vykonává svou činnost investiční
společnosti na základěrozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9 zedne 19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.
AMISTA IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondůnebozahraničních investičních fondů,a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (svýjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. l písm. b) ZISIFve
spojení s úst. § 38 odst. l ZISIF,a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (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 ISvykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalose např. o vedení účetnictví, oceňování majetku
a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupování

akcií a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotamiv majetku Fondu(poradenskáčinnosttýkající se
struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod. ).
Portfolio manažer

Informaceo osoběportfolio manažera Fondujsou uvedenyvýšev částiInformacepro akcionáře, bod č. 2. Ostatní
vedoucí osoby a portfolio manažer, odst. 2. 2 Portfolio manažer
4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU

Obchodní firma:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo:

Praha4 - Michle,Želetavská1525/1, PSČ:14092

IČO:

649 48 242

5.

(od l. 2. 2018)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

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

6.

ÚDAJEO OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTOOSOB ULOŽENONEBO TĚMITOOSOBAMI JINAK OPATROVÁNOVÍCE NEŽl %
HODNOTYMAJETKU FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.
7.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na těchto úplatáchje zahrnuta
v úplatěinvestiční společnostiza poskytování služebobhospodařování Fondu.
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Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměny za zhodnocení kapitálu.
8.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU

JEHOPRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU
Žádnétakové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽHODNOTA PŘESAHUJEl % HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek investiční části Fondu ke Dni oceněníje tvořen investičním majetkem v reálnéhodnotěstanovenéna základě
znaleckého posudku ve výši 124 996 tis. Kč. Jedná se o investice do majetkových účastí ve společnostech Sun Ship Ol,

s. r.o. (pořizovací cenavevýši 12534tis. Kča přecenění ve výši 9 832tis. Kč), SunShip02, s. r.o. (pořizovací cenavevýši
16 714 tis. Kč a oceňovací rozdíl ve výši 27 221 tis. Kč), Sun Ship 03, s.r. o. (pořizovací cena ve výši 15 853 tis. Kč a
oceňovací rozdíl ve výši 13 762 tis. Kč), Sun Ship 04, s. r. o. (pořizovací cena ve výši 12 152 tis. Kč a oceňovací rozdíl ve
výši 16 928tis. Kč)a zůstatkem na bankovním účtuve výši 990 tis. Kč.

Majetek Neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostředky na běžnémúčtuve výši 184tis. Kč a
vnitřním zúčtováním s investiční částí ve výši 13 tis. Kč.

10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
11.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍA 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 žádný zaměstnanec.

12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemážádnoupobočku čijinou částobchodního závoduv zahraničí.
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13.

FONDOVÝKAPITÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:

31. 12. 2019

31. 12. 2018

197 500

197 500

n/a

500

500

n/a

o

500

n/a

395

395

n/a

125 896 965

59 801 649

n/a

61 000 000

61000 000

n/a

Početvydanýchinvestičních akcií v Účetnímobdobí (ks):

o

61 000 000

n/a

Početodkoupených investičních akcií v Účetním období:

o

o

n/a

2, 0639

0, 9804

n/a

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):

31. 12. 2017

Početemitovanýchzakladatelskýchakcií
v oběhu ke konci Účetníhoobdobí (ks):

Početvydanýchzakladatelskýchakcií v Účetnímobdobí (ks):
FondovýkapitálNeinvestiční částiFondu na l akcii(Kč):
Fondovýkapitál Investiční části Fondu (Kč):
Početemitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

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

Kurz zakladatelské akcie - neinvestiční středisko
500, 00

480, 00

460,00
440, 00

420, 00
^ 400,00
380, 00

\

395,0000

395,0000

360, 00
340, 00

320,00
300,00
31. 12. 2018

31. 12. 2019
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Kurz investiční akcie - investiční středisko
2, 50
2, 00
2, 0639
1, 50
^

1,00
0, 9804
0, 50

0, 00
31. 12.2018

31. 12.2019

Jedná se o druhé účetní období Fondu, a proto není uvedeno srovnání fondového kapitálu za rok 2017.

14.

INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU

V průběhu Účetního období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Fondu:
Ke dni l. l. 2019 byl změněn statut Fondu tak, že byla zpřesněna ustanovení týkající se zaokrouhlování a byla
aktualizovánaustanovení týkající se úplat v souladu s aktuálněuzavřenou smluvní dokumentací.
Ke dni 28. 5. 2019 byl změněn statut Fodnu tak, že byly upraveny údaje obhospodařovatele, provedena úprava

frekvence oceňování, přidána možnost nabývání komanditních společností, úprava úplata údajo auditorvi Fondu.
15.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastnil žádnévlastní akcie ani podíly.

16.

ČLENOVÉ
SPRÁVNÍCHŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCHORGÁNŮA VRCHOLOVÉVEDENÍ

Statutární orgán

Statutární orgán Fondu, AMISTA IS, jako investiční společnost, kt-rá je oprávněna k obhospodařování fondů
kvalifikovanýchinvestorů a k prováděníjejich administrace, obhospodařuje investiční fondy, resp. provádí administraci

investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNBa internetovych stránkách
AMISTA IS www.amista.cz. AMISTA IS přijala systém vnitřních předpisů, kterým mj. zavedla, udržuje a uplatňuje
postupy pro řízení střetů zájmůmezi
.

AMISTA IS, včetně jejích pracovníků, a jí obhospodařovanými a administrovanými investičními fondy nebo

.

investory těchto investičních fondů,
investičními fondy, u nichž AMISTA 15 provádí obhospodařování nebo administraci nebo obojí, popř. jejich
investory, navzájem,
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.

osobou, která ovládáAMISTAIS,je ovládánaAMISTAISnebo osobou ovládanoustejnou osobou jako AMISTAIS
a vedoucími osobami AMISTA IS, resp. investory investičních fondů, a to vždy s ohledem na všechny
předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení, ve
kterém se AMISTA IS nachází, a předmětu podnikání jeho členů,

včetnězjišťování, zamezování a oznamování těchtostřetů zájmů.AMISTAIS neprovádí žádnoujinou hlavní činnost.
V Účetnímobdobí nenastalyžádnéstřety zájmůstatutárního orgánuFonduvevztahu k Fondu.

Funkční období statutárního orgánuje 20 let. Statutární orgánmás Fondemna neurčitáuzavřenou smlouvu o výkonu
funkce ze dne 10. 11. 2017, smlouvu o administraci ze dne 10. 11. 2017 a smlouvu o právech a povinnostech při
vedení účetnictví ze dne 20. 12. 2017,ve kterých nejsou uvedenyžádnévýhody při jejich ukončení. Statutární orgán
nemá uzavřenou žádnou smlouvu s dceřinými společnostmi Fondu.

AMISTAISje licencovanou investiční společností specializující se na vytváření, obhospodařování a administraci fondů
kvalifikovaných investorů s již třináctiletými zkušenostmi. Ve statutárním orgánu Fondu je AMISTA IS zastoupena
prostřednictvím svých pověřených zmocněnců, kteří disponují předchozím souhlasem ČNBk výkonu svéfunkce.
Pověřený zmocněnec:

Ing. Ondřej Horák

(od 27. 6. 2019)

narozen:l. 8. 1979

pracovní adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů působí od roku
2007, v oblasti managementu a obchodu pracuje od roku 2001. V pozici výkonného ředitele má na starosti komplexní
řízení společnosti. V minulosti řídil obchodní aktivity a měl na starosti přípravu produktů a péčio klienty.

Pověřenýzmocněnec:

Ing.PetrJanoušek

(od8. 11.2017)

narozen:22. 2. 1973

pracovní adresa:Třída Kpt. Jaroše28, 602 00 Brno

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMISTA IS se věnuje komplexnímu finančnímu řízení společnosti.
Předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční činností a vývojem informačních
systémů.

Pověřený zmocněnec:

Mgr. Pavel Bareš

(od 27. 6. 2019)

narozen:23. 9. 1977

pracovní adresa: Třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno

Vystudoval Masarykova univerzitu. Právnickou fakultu, obor Právo, poté působil jako advokátní koncipient a posléze
jako advokát v přední brněnskéadvokátní kanceláři specializující se mimo jiné na oblasti obchodní a korporátní agendy
s přesahem na investiční transakce, oblast cenných papírů a bankovního práva. V rámci AMISTA IS se věnuje zejména
podpoře nemovitostního portfolio managementu.

Společnosti, v nichž byla AMISTA IS členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:

.

BHSFund l., investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem,a.s. (předseda správní radyod 28. l. 2015do
současnosti)

.

BHS Fund II.- Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od
2. 3. 2015 do současnosti)
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.

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (předseda správní rady od
1. 10. 2014 do 27. 6. 2019)

AMISTA ISje zároveň ve smyslu § 9 ZISIF individuálním statutárním orgánem investičních fondů, které obhospodařuje.

Jejich aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a internetových stránkách AMISTA IS
www. amista. cz.

AMISTA IS nebyla nikdy odsouzena za podvodný trestný čin, nebyla v předešlých 5 letech spojena s žádnými

konkurzními řízeními, správamiani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucenáspráva, nebylo proti ní
vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani
nebyla nikdy zbavena způsobilosti k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce
kteréhokoli emitenta.
Kontrolní orgán

Předseda správní rady:

Ing. Petr Lukovics Ph. D.

(od 8. 11. 2017)

narozen:16. l. 1968

pracovní adresa:Velehradská593, 686 03 StaréMěsto
Vystudoval doktorské studium na VUT v Brně, zaměřuje se na využití nových technologií ve strojírenství. Více než
dvacet let je ve vedení strojírenských a energetických společností. Poslední dekádu se věnuje především nákupu a
následnémuprovozování fotovoltaických zařízení.
Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:
WATERSHIPOl s. r. o. (člen statutárního orgánu,od 13. 9. 2019)
INDARAs. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 17. 2. 2007 do 20. 12. 2017)
REMONA s. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 2. l. 2009 do 20. 12. 2017)

SUN PORT,s. r. o. (člen statutárního orgánua společník od 10. 12. 2014 do 10. 10. 2018)
Sun Ship05, s. r.o., (člen statutárního orgánu,od 20. 4. 2010)
Sun ShipOl, s. r. o. (člen statutárního orgánu,od 15. 6. 2010)
Sun Ship02, s. r. o. (člen statutárního orgánu, od 15. 3. 2010)
Sun Ship 03, s. r. o. (člen statutárního orgánu, od 15. 4. 2010)
Sun Ship 04, s. r. o. (člen statutárního orgánu,od 24. 3. 2010)
Sun Ship06, s. r.o. (člen statutárního orgánu,od 27. 8. 2010)
Landlord, a. s. (člen dozorčí rady od 23. 10. 2015)
Granadách, s. r. o. (člen statutárního orgánu od 19. 9. 2018)

36

COMPLO, s. r. o. (člen statutárního orgánu od 19. 7. 2018, společník od 19. 7 2018)
UNIQUE Invest, s. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 20. 5. 1997)
ACCORRONI CZ, spol. s r. o. (člen statutárního orgánu od 19. 5. 1997)
ENERON s. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 6. 6. 2008)
SILESIAN POWER s. r. o. (prokura od 3. 10. 2018)
SOLIDENERGY,s. r. o. (člen statutárního orgánu od 8. 6. 2017 do 3. 6. 2019

Člensprávní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými konkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi anispolečnostmi, na kterébyla uvalena nucená správa, nebylo proti němuvzneseno
žádné úřední veřejné obvinění ani udělena sankce ze strany statutárních nebo reguiatorních orgánů ani nebyl nikdy
zbaven způsobilosti k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce kteréhokoli
emitenta.

Člensprávní rady:

ZdeněkOtruba

(od8. 11. 2017)

narozen:15. 9. 1971

pracovní adresa:Velehradská593, 686 03 StaréMěsto

PanZdeněkOtruba působí více neždvacet let ve vedení strojírenských a energetickýchspolečností. Poslední dekádu
sevěnujepředevším nákupua následnémuprovozování fotovoltaických zařízení.

Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli
v předešlých 5 letech:

ZOT CZ, s. r. o., (člen statutárního orgánu, od 6. 4. 2004)

INVESTPROJEKT,spol. s r. o., (člen statutárního orgánu, od 7. 3. 2014, společník, od 15. 12. 2014)
SUN PORT, s. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 28. 2. 2009 do 10. 10. 2018)
Sun Ship 05, s. r. o., (člen statutárního orgánu, od 20. 4. 2010)

SunShipOl, s. r.o. (člen statutárního orgánu,od 15. 6. 2010)
Sun Ship 02, s. r. o. (člen statutárního orgánu, od 15. 3. 2010)

SunShip03, s. r.o. (člen statutárního orgánu,od 15. 4. 2010)
SunShip04,s. r.o. (členstatutárního orgánu,od 24. 3. 2010)
SunShip06, s. r.o. (členstatutárního orgánu,od 27. 8. 2010)
Enterizo, a.s. (člen statutárního orgánu, od 5. 8. 2014)

TULAa.s. (člen dozorčí rady, od 9. 6. 2017,společník od 9. 2. 2017)
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Granadách,s. r. o. (člen statutárního orgánu,od 19. 9. 2018)
l. MariánskáCZ, s. r. o. (člen statutárního orgánu,od 27. 10. 2005)

TOP- Šohajs. r.o. (člen statutárního orgánua společník, od 20. 10. 2004)
WATER SHIP Ol s. r. o. (člen statutárního orgánu, od 13. 9. 2019)
TOV, a.s. (člen statutárního orgánu, od 7. 6 2000)

INVESTMOJ,s. r. o. (člen statutárního orgánuod 27. 2. 2015)
SILESIANPOWERs. r.o. (člen statutárního orgánuod 3. 10. 2018)
SOLIDENERGY,s. r.o. (člen statutárního orgánuod 8. 6. 2017 do 3. 6. 2019, společník od 8. 6. 2017)
COMPLO,s. r.o. (člen statutárního orgánuod 19. 7. 2018, společník od 19. 7. 2018)
INDARAs. r. o. (člen statutárního orgánua společník od 17. 2. 2007 do 20. 12. 2017)
REMONAs. r. o. (člen statutárního orgánu a společník od 2. l. 2009 do 20. 12. 2017)
Člensprávní nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými konkurzními
řízeními, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti němu vzneseno

žádnéúřední veřejné obvinění ani udělenasankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánůani nebyl nikdy
zbaven způsobilosti k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce kteréhokoli
emitenta.

V Účetním období nenastaly žádnéstřety zájmůkontrolního orgánu Fonduve vztahu k Fondu.
Funkční období člena kontrolního orgánu je 5 let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný,
nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovní ani jinou
smlouvu. Členovékontrolního orgánu nemají uzavřenou žádnou smlouvu s dceřinými společnostmi Fondu.
Členovésprávních řídících a dozorčích orgánů a vrcholové vedení mezi sebou nemají žádnépříbuzenské vztahy.
17.

VÝZNAMNÉSMLOUVY

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvní stranou v Účetním období
(kroměsmluv uzavřených v rámci běžnéhopodnikáno

2019-07-25Smlouvao pověření jinéhovýkonemjednotlivéčinnostizahrnující administraciIF-FOND/BEATISs. r.o.
2019-07-04Dohodao spolupráci FOND/AMISTAConsulting, a.s.
Smlouvy, které uzavřel některý z členů skupiny Fondu, které obsahují ustanovení, podle kterého má kterýkoli člen
skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci Účetního období pro skupinu podstatné

Žádnétakovésmlouvy nebylyv Účetnímobdobí uzavřeny
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18.

REGULOVANÉTRHY

Cenné papíry vydané Fondem jsou přijaty k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů
Praha, a.s., a to od 5. 12. 2019.

19.

RATING

Fond nepožádal o přidělení ratingu, žádný rating Fondu nebyl přidělen.
20.

ALTERNATIVNÍVÝKONNOSTNÍUKAZETELE

Fondnepoužívá k popisučinnosti a svýchvýsledkůžádnéalternativní ukazatelevýkonnosti.
21.

VYMEZENÍKONSOLIDAČNÍHOCELKUFONDU

ÚDAJEO MAJETKOVÝCHÚČASTECH
Mateřská společnost Fond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona

o daních z příjmů více než 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitálových obchodních společnostech,
obchodních společnostech podnikajících v oblasti energetiky, technologických celků pro výrobu energií z
obnovitelných zdrojů, pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu a úvěrůa zápůjček poskytnutých Fondem,
a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond může dále investovat

prostřednictvím

svojí účasti na osobních společnostech jako jejich neomezeně ručící společník, např. jako

komplementář v komanditní společnosti.

Mateřská společnost. Fond, je Investiční jednotkou, dle IFRS 10:

.

která získává finanční prostředky od investorů za účelem poskytování služeb správy investic těmto
investorům,

.

jejímž obchodním cílem je investovat prostředky výhradně za účelem získávání výnosů z kapitálového
zhodnocení, výnosůz investic nebo obojího, a

.

která oceňuje a vyhodnocuje výkonnost všech svých investic na základěreálnéhodnoty.

Z výše uvedených důvodů fond své majetkové účasti nekonsoliduje a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku,
resp. konsolidovanou výroční zprávu. Fond vykazuje v reálných hodnotách.

Ke konci Účetního období Fond v souladu svou investiční politikou investoval mimo jiné do níže uvedených
majetkových účastí:
Dceřiná společnost

Oblast působení

Sun Ship Ol, s. r. o.

(IČO:283 53 340)
SunShip02, s. r.o.

(IČO:283 54 478)
SunShip03, s. r. o.

(IČO:

292 12 995)
SunShip04, s. r. o.
292 09 323)

(IČO:

Země působení

Podň na ZK

2019

2018

Energetika

Českárepublika

98%

98%

Energetika

Českárepublika

98%

98%

Energetika

Českárepublika

98%

98%

Energetika

Českárepublika

98%

98%
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22.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

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

Dceřiná společnost Sun Ship 03, s.r.o. změnila svoji právní formu na základěprojektu přeměny zpracovanéhoke dni
30. 9. 2019 z právní formy společnost s ručením omezeným na právní formu komanditní společnost. Zapsánodne l.
ledna 2020.

V důsledku pandemie viru COVID-19, která se během března 2020 postupně rozšířila do celého světa, došlo v prvním
čtvrtletí roku 2020 k významným a rychlým propadům cen aktiv po celém světě. Ušetřena nebyla ani Českárepublika,
která byla pandemií zasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly
zasaženyjak akcieobchodovanéna pražskéburze, tak českákoruna.

Škodyspojenés pandemií viru COVID-19lze k datu sestavení výroční zprávyjen obtížně odhadnout, vše bude záviset
na dalším šíření viru COVID-19 a odeznění pandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské
komise však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhupandemie lze v roce 2020 očekávatstagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými
faktory bude rozsah přijatých preventivních opatření a doba jejich aplikace.

Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Fonduje uveden ve zprávěstatutárního orgánu.
23.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

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

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Účetní výkazy - výkaz o finanční situaci, výkaz o úplném
výsledku hospodaření, přehled o změnáchvlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích obsahují údaje uspořádané
podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každáz položek obsahuje informace o výši této položky za
bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některétabulky nebo hodnotyvyplněny, údajejsou nulové.
Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Přiložená účetní závěrkanebyla dosud schválenak tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů,
neboť k datu vyhotovení výroční zprávyještě nenastal termín, ve kterémje dle zákonanutno účetní závěrkunejpozději
tímto orgánem schválit.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky,nenastaly žádnédalší významnéskutečnosti.
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Zpráva o vztazích
ASOLEROSICAVa.s., IČO:065 86546, sesídlem Brno- ČernáPole,třída Kpt.Jaroše
1844/28, PSČ:60200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Fond

v Brněpod sp. zn. B 7855.
Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

UVOĎ

Tuto zprávuo vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanoua mezi ovládanouosobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou (dálejen "Propojenéosoby")za Účetníobdobí vypracovalstatutární orgánFonduv souladu
s úst. § 82 ZOK.

2.

STRUKTURA VZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:

Obchodní firma: ASOLEROSICAVa.s.
Sídlo:
Ulice:

třída Kpt. Jaroše 1844/28

Obec:

Brno-Černápole

PSČ:

60200

IČO:

065 86546

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855

Ovládanáosobavlastní podíl v následujících majetkových účastech:
SunShip01, s. r. o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město

IČO:283 53 340
Den zápisudo OŘ:27. července 2009
Spisová značka: C 63070 vedená u Krajského soudu v Brně

Výšepodílu k 31. 12.2018- 98%podíl

Sun Ship 02, s. r. o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město
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IČO:283 54 478
Den zápisu do OŘ:30. července 2009

Spisováznačka:C 63071vedená u Krajskéhosoudu v Brně
Výšepodílu k 31. 12.2018 - 98% podíl
SunShip03, s. r. o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město

IČO:292 12 995
Den zápisu do OŘ:15. dubna 2010

Spisováznačka:C 66126vedená u Krajskéhosoudu v Brně
Výše podílu k 31. 12.2018- 98% podíl
Sun Ship 04, s. r. o.
Velehradská 593, 686 03 Staré Město

IČO:292 09 323
Zápisdo OŘ:24. března 2010
Spisováznačka:C 65827 vedená u Krajskéhosoudu v Brně
Výše podílu k 31. 12. 2018 - 98% podíl
Ovládající osoby:
Jméno:

Zdeněk Otruba

Bydliště:
Ulice:
Obec:

Hybernská 1012/30,

PSČ:

Nové Město, Praha l
11000

Dat. nar.:

15. září 1971

Jméno:

Ing. Petr Lukovics, Ph. D.

Bydliště:

Ulice:
Obec:

Zlín

PSČ:

76001

Dat. nar.:

16. ledna 1968

Příkrá 2997

(společnědálejen "ovládající osoby")

Výšeuvedenéosobybyly po celéÚčetníobdobí ovládajícími osobami, kterévykonávalypřímý rozhodující vliv na řízení
ovládané osoby, jakožto její akcionáři a osoby jednající ve shodě, když podíl p. Zdeňka Otruby 250 000, - Kč činil 50 %
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zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv ovládané osoby a podíl Ing. Petra Lukovícse, Ph. D. 250 000, - Kč
činil50% zapisovanéhozákladního kapitálua hlasovacích právovládanéosoby.
Další osoby ovládané ovládajícími osobami
Názevspolečnosti
COMPLO,s. r.o.

073 00 913

Velehradská593, 686 03 StaréMěsto

SILESIANPOWERs. r. o.

050 22 771

Brno- Zábrdovice,Příkop 843/4, PSČ60200

Granadách, s. r. o.

268 70 100

Velehradská593, 68603 StaréMěsto

SOLIDENERGY,s. r.o.

061 68 167

Velehradská593, 68603 StaréMěsto

WATER SHIP Ol s. r. o.

648 25 116

Velehradská 593, 686 03 Staré Město

Sun Ship06, s. r.o.

292 37 955

Velehradská593, 686 03 StaréMěsto

IČO

Sídlo

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly přímý rozhodující vliv na řízení společnosti COMPLO, s. r.o., když

v rozhodném období vlastnily 100% podíl ve společnosti.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti SILESIAN POWER s. r. o.

WATERSHIPOl s.r.o., Sun Ship06, s.r.o. a Granadách,s.r.o, a to prostřednictvím společnosti COMPLO,s.r.o.,jež v
rozhodnémobdobí vlastnila 100%podíl ve společnostech.

Ovládající osoby v Účetním období vykonávaly přímý rozhodující vliv na řízení společnosti SOLIDENERGY, s. r.o., když

v rozhodném období vlastnily 2/3 podíl ve společnosti.

Další osoby ovládané ovládající osobou: Zdeněk Otruba
Názevspolečnosti

IČO

Sídlo

INVESTPROJEKTspol.s.r.o.

440 03 919

Sady28. října 592/15, 690 02 Břeclav

INVESTMOJ, s. r.o.

038 42 827

Sady28. října 592/15, 690 02 Břeclav

TOV, a.s.

262 15 730

Sady28. října 592/15, 69002 Břeclav

TOP-ŠOHAIs. r.o.

494 36 619

Sady28. října 592/15, 690 02 Břeclav

ZOTCZ, s. r.o.

49971654

Sady28. října 592/15, 690 02 Břeclav

l. MariánskáCZ, s. r. o.

255 54 280

Velehradská593, 686 03 StaréMěsto

Enterizo, a. s.

277 53 417

Sady 28. října 592/15, 690 02 Břeclav

Oviádající osobav Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv nařízení společnosti INVESTPROJEKTspol.s.r.o,
kdyžv rozhodnémobdobívlastnila50%podíl vespolečnosti.

Ovládající osobav Účetnímobdobí vykonávalapřímý rozhodující vlivnařízení společnostiTOV,a.s., kdyžv rozhodném
období vlastnila 100% akcií společnosti.

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

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti INVESTMOJ, s. r. o., a to
prostřednictvím společnosti INVESTPROJEKTspol. s. r. o.,ježv rozhodném období vlastnila 100%podíl vespolečnosti.
Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti TOP- ŠOHAJ,s. r. o., a o
prostřednictvím společnosti TOV,a.s.ježv rozhodnémobdobí vlastnila 99%podíl vespolečnosti.
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Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti ZOT CZ, s. r. o., a to

prostřednictvím společnostiTOP- ŠOHAJ,s. r. o. ježv rozhodnémobdobí vlastnila 50%podíl ve společnosti.
Ovládající osoba v Účetním období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti l. Mariánská CZ, s. r. o., a

to prostřednictvím společností ZOTCZ,s. r.o.ježv rozhodnémobdobí vlastnila 100%podíl ve společnosti.

Další osoby ovládanéovládajícími osobu: Ing. Petr Lukovics, PhD.
IČO

Název společnosti

Sídlo

UNIQUE Invest s. r. o.

253 50285

Zlín, náměstí Práce2512, PSČ760Ol

Lanálord, a.s.

282 62 506

Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno

Ovládající osoba v Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv na řízení společnosti UNIQUE Invest s. r. o., když
v rozhodnémobdobí vlastnila 100 % podíl ve společnosti.
Ovládající osoba v Účetním období vykonávala přímý rozhodující vliv na řízení společnosti Landlord, a.s., když v
rozhodném období vlastnila 90 % akcií ve společnosti.

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

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

podnikání v energetice. Ovládaná osoba spravuje svůj vlastní majetek, mj. za pomoci některých dalších osob
ovládaných stejnou ovládající osobou.

4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané
osobě, čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanouosobu.
5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍ UČINĚNÝCHV ÚČETNÍM OBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

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

6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUVMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

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

V předešlých účetních obdobích nebylyuzavřeny žádnésmlouvymeziovládanouosoboua ovládající osobou.
Smlouvymeziovládanouosoboua ostatními Propojenýmiosobami
Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetnímobdobí nebylyuzavřeny žádnésmlouvymeziovládanouosoboua ostatními Propojenýmiosobami.
Smlouvy uzavřenév předešlých účetních obdobích

Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu ze dne 13. 6. 2018 mezi Sun Ship 06 s.r. o. x
AMISTAISx Fondem

Z žádnézesmluv uzavřených a platných mezi Propojenýmiosobami,jakjsou uvedenyvýše, nevzniklaovládanéosobě
žádnáújma.

7.

POSOUZENÍ TOHO, ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍJEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, žev důsledku smluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období

v zájmu nebo napopud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládanéosobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba nemá žádnévýhody ani nevýhody, které by vyplývaly zvýše uvedených vztahů mezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají
neoprávněnouvýhoduči nevýhodua proovládanouosobuz těchtovztahůneplynoužádnárizika.
9.

PROHLÁŠENÍ

Statutární orgánFonduprohlašuje,žeúdajeuvedenév tétozprávějsou úplné,průkaznéa správné.
V Praze dne 16. března 2020

OLEROSICAV .s.
AMI TA investiční společnost, a.s.
statutární ředitel

Ing. Petr Janoušek,

pověřený zmocněnec
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Účetní závěrka k 31. 12. 2019
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VÝKAZO FINANČNÍ SITUACI K 31. 12. 2019

Aktiva investiční části Fondu

tis. Kč

Poznámka

Dlouhodobá aktiva

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ol. Ol. 2018

125 146

57317

o
o

Podíly v ovládaných osobách

7

124 996

57254

Odložená daňová pohledávka

11

150

63

990

3182

o

990

3182

o

126 136

60499

o

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ol. Ol. 2018

197

197

500

Krátkodobá aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

8

Aktiva celkem

Aktiva neinvestiční části Fondu

Poznámka
Krátkodobá aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

8

184

65

499

Ostatní aktiva

9

13

132

l

197

197

500

Aktiva celkem
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Vlastní kapitál a závazky investiční části Fondu

Poznámka

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ol. Ol. 2018

125 897

59802

o

125 897

59802

o

58032

66679

o

239

697

o

126 136

60499

o

2,0639

0,9804

n/a

tis. Kč

Dlouhodobézávazky

Čistáaktiva připadající k investičním
akciím

Krátkodobézávazky
Obchodní a jinézávazky

12

Vlastní kapitál a závazky celkem

HodnotaČistýchaktiv najednu investiční
akcii třídy A (v Kč)

Vlastní kapitál a závazky Neinvestiční části Fondu

tis. Kč

Poznámka

Vlastní kapitálcelkem
Základní kapitál

10

Nerozdělenévýsledky
Výsledek běžného období
Vlastní kapitál a závazky celkem

HodnotaČistýchaktivnajednu zakladatelskouakcii

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ol. Ol. 2018

197

197

500

500

500

500

-303

o

o

o

-303

o

197

197

500

395

395

500

(vKč)
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VÝKAZO ÚPLNÉMVÝSLEDKUHOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
investiční část Fondu
Za rok od 1. 1. 2019

Za rok od 8. 11. 2017

do 31. 12. 2019

do 31. 12. 2018

67742

o

-1458

-lili

-73

-73

-197

-63

-1728

-1247

-6

-14

66008

-1261

87

63

66095

-1198

Za rok od 1. 1. 2019

Za rok od 1. 11. 2017

do 31. 12. 2019

do 31. 12. 2018

Nákladyna zřízení

o

-303

Výsledekhospodaření před zdaněním

o

-303

Ziskz pokračující činnostipozdanění

o

-303

tis. Kč
Poznámka

Zisk/ztratá z přecenění

13

Náklady na obhospodařování
Nákladyna audit
Nákladyostatní
Správní náklady celkem

14

Náklady finanční

Výsledekhospodaření před zdaněním
Daňz příjmu-odložená

Zisk z pokračující činnosti po zdanění

Neinvestiční část Fondu

tis. Kč
Poznámka

"^.^^
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA
období od 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018
Investiční část Fondu
Vlastní kapitálcelkem

tis. Kč

o

Zůstatek k 1. 1. 2018
Emise

61000

Zisk/ztrátaza období

-1198

Zůstatek k 31. 12. 2018

59802

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLU ZA
období od 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019
Investiční část Fondu

Vlastní kapitálcelkem

tis. Kč

59802

Zůstatek k 1. 1. 2019

66095

Zisk/ztráta za období

125897

Zůstatek k 31. 12. 2019

^Í. ^1A 4f
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PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA
období od 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018
Neinvestiční část Fondu
tis. Kč
Vlastní kapitál celkem
Zůstatekk 1. 1. 2018
500

Převody ve vlastním kapitálu
Zisk/ztráta za období
-303

Zůstatekk 31. 12. 2018

197

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA
období od 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019
Investiční část Fondu
tis. Kč

Vlastní kapitálcelkem

Zůstatekk 1. 1. 2019
197

Zisk/ztrátaza období

o

Zůstatekk 31. 12. 2019

197
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VÝKAZO PENĚŽNÍCHTOCÍCH ZA ROK2019
2019

2018

66095

-1198

67 742

o

-87

-63

-458

697

o

-57 254

-2192

-57 818

Emise investičních akcií

o

61000

Čistépeníze z financování

o

61000

-2192

3182

3182

o

990

3182

tis. Kč
Z provozní činnosti
Zisk z pokračující činnosti před zdaněním
Úpravyvýsledku přecenění
Úpravyvýsledku odložená daň
Změna stavu pohledávek/závazků
Pořízení majetkových účastí

Čistépeníze z provozní činnosti
Financování

Čistézvýšení/snížení peněza peněžních ekvivalentů
Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. 1.
Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. 12.
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KOMENTÁŘK ÚČETNÍZÁVĚRCEK 31. 12. 2019
l. VŠEOBECNÉINFORMACE
Charakteristikaspolečnosti

?0°'eOČ6T^ls^^Tj'""F°^^to:tKda-KptJar°ie1^^^
zápisem
rejstříku
d"i~8;'IÍstopadu'S)17;^
^^5^^^1^^^^poso
>, vedená u Krajského soudu v Brně.
st

do obchodního

ke

Fondjeotevřeným akciovýminvestičním fondemvesmyslu§ 9 ZISIFa jezapsándoseznamuinvestičních fonduČNB.

^^S, Í'';r^SluJe. kolel<tivní investování kvalifikovaných investorů(vesmyslu§272ZISIF)spočívající ve

^T. tlS;hr^T^le ró2s°inásled"ě,
:nvst^
podnlk')'c'chv°blas;'-^^^^^^^^

^;le^'^:, ^to:;;/p°'einos'ech
^'?dSt a^duiv ýí500

tis-Kč

je

zcela. splacen

a

^

tv-en 500 ks

kusových akcií

na

jméno v listinné podobě.
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^ripw^ej?oď<oupenína. úcetspolečnostia inve^-č"íakcie, investičníakcieFonduS^dprosí^2^9
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Statutárním ředitelem FondujeAMISTAinvestičníspolečnosta.s.(od8.11.2017).
Pověřenými zástupcijsou:
Ing. Petr Janoušek

Ing. Ondřej Horák
Mgr. PavelBareš

Správní rada Fondu:

Předseda:

ing.PetrLukovics, Ph. D.(od8. 11.2017)

Člen:

ZdeněkOtruba (od 8. 11. 2017)
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2. PROHLÁŠENÍO SHODĚS ÚČETNÍMIPRAVIDLYA VÝCHODISKASESTAVENÍ ÚČETNÍZÁVĚRKY
Účetní závěrka za období od l. l. 2019 do 31. 12. 2019 je připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního

výkaznictví (IFRS), Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC and IFRIC), (společně dále
pouze"IFRS"),vydanýmiRadoupro Mezinárodníúčetní standardy(IASB)a přijatými Evropskouunií (EU).
Fond s ohledem na svůj statut a aktivitu činěnou od svého založení naplňuje charakteristiky tzv. investiční jednotky
vymezené v IFRS 10. Jedná se zejména o tyto podmínky:

.

Fond získává finanční prostředky od investorů (předpokládá sevětší počet a nespřízněnost);

.

Fond investuje finanční prostředky do více investičních projektů;

.

Fondvýkonnostsvých investicvyhodnocuje na bázivývoje reálnýchhodnotsvých investic;

Fond má pro své investice stanovenou investiční strategii spočívající v záměru investice, očekávanédobě držby a
časovém horizontu jejího prodeje.

Investiční jednotky mají v souladu s IFRS 10 zákaz konsolidovat své investiční dceřiné společnosti, a proto tato účetní
závěrkaje sestavena jako nekonsolidovaná, v níž majetkové účasti držené v dceřiných společnostech jsou zachyceny
jakofinanční aktiva oceněnáreálnouhodnotou s přeceněním dovýsledku hospodaření.
Účetní závěrka dále vychází z předpokladu pokračujícího podniku, který nebyl do data schválení účetní závěrky

narušen a je sestavena s ohledem na Statut fondu, zejména na bázi reálnéhoocenění investičních podílů do účastí
v nekonsolidovaných společnostech. Majetek a dluhy ze svéinvestiční činnosti vede Fond odděleně.

.
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3. VÝZNAMNÉÚČETNÍÚSUDKY,PŘEDPOKLADYA ODHADY

=s^^^s^s^;=^^^,

:ri -

3.1. Pravidlovýznamnosti

^^^y^^^^^s^^^^
3.2.Funkčníměna,měnavykazovánía cizoměnovépřepočty

^á;en^^l^pr"'arn!hoekonomickéhoprostředíJečeskáměnách"
koruna(^ kterájestejnětakměnou
je
li,

v

níž

sestavena prezentována účetní závěrka.
Transakce v

neb'yly7ea°l;zo3va^c

jiných

3.3. Okamžik uskutečnění účetního případu

^lo ^v^;^s^,
?, ^arrSkem-.
cennými papíry,
výplaty
převzetí oběživa,
obchodu

uskutečnení účetního

s

den

nebo

den

případu

zeÍména

den ^dnání

provedešplatbyj dle';p;scu'zTftu'.c

a

vypořádání

3.4. Vykazování podle segmentů

SS.S=~^;="~*=--==.-==í=s
3.5. Majetkovéúčasti

^SSES^SSS-^^^^
^^zs^: ^^;<T^án^^^n^ctóno^;^tívíml3. 6. Peníze a peněžní ekvivalenty

x:'<:s^xre :s'.s^dyutankspta'né3.7. Finančnízávazky

Fondprezentujepouzefinančnízávazkyoceňovanézůstatkovouhodnotouzahrnujícíobchodnízávazky.
3.8.Zakladatelskéa investiční akcie

Fond emituje dva typy akcií, zakladatelské a investiční.
Zakladatelské akcie

/^^'^
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Zakladatelské akcie jsou klasifikovány jako kapitálový nástroj, neboť je s nimi spojeno hlasovací právo na valné
hromadě Fondu, právo na podíl na zisku Fondu a právo na likvidačním zůstatku Fondu a jejich nominální výše je

prezentovánajako základní kapitál Fondu.Zakladatelskéakciedokládají zbytkový podíl naaktivech Fondu poodečtení
všech jeho závazků.Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo vlastníka na jejich zpětné odkoupení Fondem.
Zakladatelské akcie emitované Fondem se vykazují v hodnotě přijatých plateb snížené o přímé náklady na emisi.

Případný odkup zakladatelských akcií se vykazuje a odečítá přímo ve vlastním kapitálu. Koupě, prodej, emise nebo
zrušení vlastních zakladatelských akcií nemá žádnýdopad do výsledku hospodaření.
Investiční akcie

Investiční akciejsou klasifikovány jako fínanční závazky, neboť je s nimi spojeno právo vlastníka na zpětnéodkoupení
Fondem za hodnotu vyjadřující ocenění investiční akcie v době realizace práva na odkup a není s nimi spojeno
hlasovací právo na valné hromadě Fondu.
3.9. Správa Fondu a ekonomické a právní služby

Odměny a poplatky hrazené v souvislosti se správou a vedením Fondu investiční společnosti a depozitáři, ekonomické

a právní služby s Fondem a jeho činností spojené, jsou zachycenyjako náklad snižující výsledek hospodaření v době
uskutečnění účetního případu.
3. 10. Finanční náklady

Nejsouvýznamné,obsahují pouzebankovní poplatky.
3. 11. Daň ze zisku

Daňový náklad představuje principiálně součet splatné daněa odložené daně. Splatné daňové pohledávky a závazky za
běžnéi minuláobdobí' se oceňují v očekávanénebojiž zaplacenéčástce.
Při výpočtu se použijí daňovésazby platné k poslednímu dni daného období.
Splatnádaň

Splatná daň vychází ze zdanitelného zisku stanoveného pro příslušný rok. V prezentovaném období nebylo dosaženo
zdanitelnéhozisku.
Odložená daň

Odložená daň se vypočte ze všech rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou
k rozvahovému dni. Odložený daňovýzávazekse vykazuje z titulu všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložená

daňovápohledávkasevykazuje z titulu všechdaňověodčitatelných přechodných rozdílů a nevyužitých daňovýchztrát
pouze v případě, žeje pravděpodobné, že bude v budoucnu využita. Fond, jakožto emitent cenných papírů splňující
podmínky ZDP (je tzv. základním investičním fondem), podléhá daňové legislativě, která umožňuje kalkulovat daňovou

povinnost zezdanitelného zisku pomocí daňovésazbyve výši 5 %. Vyčíslená odložená daňje potvrzena a zachycena
v závěrce v rámci aktiv v podobě odložené daňové pohledávky.
3. 12. Klíčové zdroje nejistoty při odhadech

Sestavení účetní závěrkyvyžaduje, abyvedení Fondu uskutečnilo odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Tyto

odhadyovlivňují hodnotyvykazovanév účetních výkazech a souvisejících komentáře

(-M"<
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Reálnáhodnota
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Daň ze zisku
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3.13Strukturaúčetních výkazů

Všechny číselné hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.

4. VYSVĚTLENÍPŘECHODUNAIFRSVEZNĚNÍPŘIJATÉMEU

FondvyužilmožnostsestavitzávěrkudleIFRSjižzaobdob,,vekterémdošlokevstupunaburzu.
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5. ZMĚNYÚČETNÍCHSTANDARDŮ

Nováa novelizovanáúčetnípravidlaIFRS,kterábylavydána,alenejsoudoposudúčinnáa nebylaFondempoužita
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nájemce, který nově nebude rozlišovat finanční a operativní leasing a většina leasingových smluv (s výjimkou
krátkodobých smluv nebo smluv, které se týkají aktiv v malých hodnot) povede k zachycení aktiv a závazků ve
výkazu finanční situace podobně jako je v současnosti finanční leasing. IFRS 16 u nájemce zavádí koncept tzv.

práva k užívání, kteréje aktivem po odhadovanou dobu trvání leasingového kontraktu. Pronajímatel bude však
nadále klasifikovat leasingovou smlouvu jako finanční nebo operativní leasing, tj. obdobně jako je tomu
v současnosti dle IAS 17. V účetním výkaznictví pronajímatele tak ke změnám nedojde, jsou pouze rozšířeny
požadavky na zveřejnění souvisejících informací.

Očekávaný dopad přijetí IFRS 16 do výkaznictví Fondu by měl být zanedbatelný, neboť Fond využívá minimum
aktiv na operativní leasing jako nájemce v současnosti a žádný leasing není klasifikován jako finanční leasing.
Vedení Fondu neočekáváv dohlednédobězměnuve způsobufinancování a využívání aktiv, a proto dopad IFRS

16 bude na výsledky a finanční situaci Fondu prezentovanou v účetní závěrce minimální. Fond je také
pronajímatelem a vykazuje několik investic do nemovitostí a související výnosy z pronájmu (operativního
leasingu). IFRS16zdenepřinese žádnouzměnu.

V květnu 2017 byl vydán novy standard s označením IFRS 17 Pojistné smlouvy (účinnost pro roční účetní závěrky

začínající 1/1/2021 nebo později), který přináší komplexní úpravu (zachycení, ocenění, prezentaci, zveřejní)
pojistných smluv v účetních závěrkáchsestavovaných dle IFRS,tj. týkáse primárněodvětví pojišťovnictví. IFRS17
nahradí současnou neúplnou úpravu obsaženou v IFRS 4. Fond působí v jiném odvětví, pojistné smlouvy
nevykazuje a nový standard dle současného vyhodnocení nijakjejí finanční situaci a výkonnost neovlivní.
V červnu 2017 byla vydána nová interpretace s označením IFRIC 23 Uncertainty ověř Income Tax Treatments

(účinnost pro roční účetní závěrky začínající 1/1/2019 nebo později), která se váže k IAS 12 Daně ze zisku a
poskytuje pravidla, jak v účetní závěrce zohlednit nejistoty existující při aplikaci daňového řešení, tj. nejistoty,
zdali bude finanční úřad akceptovat daňové řešení použité daňovým subjektem nebo ne. Vedení Fondu bude
vyhodnocovat dopad nové interpretace na finanční situaci a výkonnost a zváží, zdali existují situaci, které by
v důsledku přijetí nové interpretace způsobilyúpravyv prezentovaných informacích. V současnosti po prvotní
analýzenovýchpravidel nejsou zásadnízměnyočekávány.

V říjnu 2017 byla vydána novelizace IAS28 Účastiv přidružených a společných podnicích (účinnost pro podnikové
kombinaceuskutečněnék 1/1/2019a později).Novelizacevnořením ilustrativního příkladu vyjasňujeoceňování
tzv. dlouhodobých účastí v přidruženém nebo společném podniku, které tvoří tzv. čistou investice do takového
podniku. Účasti(např. dlouhodobé půjčky bez stanovené splatnosti) jsou prvotně oceňovány dle IFRS9, avšak při

uznání podílu investora na ztrátách přidruženého (společného) podniku, jsou taková aktiva snížena ve své
hodnotě o podíl na ztrátě použitím ekvivalenční metody dle IAS28, pokud majetková účastje snížena již na nulu.
Novelizace vyjasňuje oceňování souvisejících finančních aktiv v takové situaci. Fond nevykazuje v přidruženém ani
společném podniku žádnéúčasti, proto v současnédoběnení očekávážádnýdopad novelizace.
V prosinci 2017 byly v rámci Výroční projekt zlepšení IFRS cyklu 2015-2017 vydány novelizace čtyř standardů:
IFRS3 Podnikové kombinace ve spojení s IFRS 11 Společná ujednání, dále IAS 12 Daněze zisku a !AS 23 Výpůjční

náklady (účinnost pro roční účetní závěrkyzačínající 1/1/2019 nebo později). Novelizace IFRS3 upřesňuje, že
pokud účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je tzv. společnou operací, přecení dosud držené podíly
v takovém podniku. Novelizace IFRS11 uvádí, že pokud účetní jednotka získá spoluovládání v podniku, který je
společnou operací, dosud držené podíiy účetní jednotka nepřeceňuje. Novelizace IAS 12 upřesňuje, že všechny
případné konsekvence daně ze zisku vyvolané výplatnou dividend, resp. podílů na zisku, by měly být zachyceny
ve výsledku hospodaření. Novelizace IAS23 uvádí, že v případě, kdy konkrétně přiřazené (účelové) dluhové
financování (úvěr, dluhopis apod. ) zůstává nesplacen poté, co k němu přiřazené aktivum bylo dokončeno, stává
se takové dluhové financování součástí obecně alokovatelného dluhového financování pomocí míry aktivace.

Žádnáz přijatých novelizací bynemělamít zásadnídopadnabudoucí výkaznictví Fondu.

V březnu 2018 byl vydán nový Koncepční' rámec účetního výkaznictví založeného na IFRS. Účinnostpro účetní
jednotky nastává k 1/1/2020 a důvody novelizace spočívají v doplnění úpravy dosud neupravených oblastí
(úprava prezentace a zveřejňování informací, vymezení vykazující jednotky, oceňování a oduznání), v aktualizace
definicaktiva závazkůa vevyjasnění současnéúpravy(např. pojetí nejistotypři oceňování).
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IFRS17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017),
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Novelizace IFRS3 Definice podniku (vydaná v říjnu 2018),

.

NovelizaceIASl Klasifikacezávazkůjako krátkodobýchnebodlouhodobých(vydanáv lednu 2020).

6. POZNÁMKYK ÚČETNÍMVÝKAZŮM
Výkazy
V'kaz o finanční situaci

Protože Fond je povinen z nařízení ZISIF rozlišovat aktiva a závazky přiřaditelné držitelům zakladatelských akcií

(neinvestiční částFondu)a aktiva a závazkypřiřaditelné držitelůmvyplatitelných investičních akcií (investiční část),je
v tomto ohledu rozlišen i výkazfinanční situace.
Vkazoú lnémv'sledkuhos odaření

Podnikatelská činnost Fondu spočívá v investování získaných prostředků a v jejich zhodnocení, proto není jednoznačně
rozlišena provozní a neprovozní částvýsledku hospodaření.
V'kaz o změnách vlastního ka itálu

Vlastní kapitáltvoří pouzezákladní kapitál,kterýje dánpočtem a minimální hodnotou zakladatelskýchakcií. Veškeré
výsledky Fondu jsou přiřazeny vlastníkům investičních akcií a jsou prezentovány samostatně.
Vkazo eněžních tocích

Vzhledem k tomu, že investice do majetkových účastí jsou hlavní výdělečnou činností Fondu, jsou peněžní toky
realizované v této oblasti prezentovány nepřímou metodou v rámci provozní části výkazu.

7. MAJETKOVÉÚČASTIV NEKONSOLIDOVANÝCHDCEŘINÝCHSPOLEČNOSTECH
Investiční středisko
12.2019

31.12.2018

Sun ShipOl, s. r.o. (IČO:283 52 340)

22366

12534

Sun Ship02, s. r.o. (IČO:283 54 478)

43935

16714

Sun Ship 03, s. r.o. (IČO:292 12 995)

29615

15854

Sun Ship04, s. r.o. (IČO:292 09 323)

29080

12152

124 996

57254

tis. Kč

Celkem

1.1.2018

VevšechuvedenýchspolečnostechFondvlastní 98%podíl. Zároveňvšechnymají stejnésídlo, a to nauliciVelehradská
593, 686 03 Staré Město. Předmětem podnikání Sun Šíp 01-04 je výroba elektřiny - provozování fotoltaické
elektrárny.
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8. PENĚŽNÍPROSTŘEDKYA PENĚŽNÍEKVIVALENTY
Investiční středisko
tis. Kč

31.12.2019

31. 12.2018

990

3182

o

990

3182

o

31. 12. 2019

31. 12. 2018

1. 1. 2018

184

65

499

184

65

499

Zůstatekna běžnémúčtu
Celkem

1.1.2018

Neinvestiční středisko
tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu
Celk_m

9. OSTATNÍAKTIVA
Neinvestiční středisko
tis. Kč

31. 12.2019

31. 12. 2018

1. 1.2 . oia

13

132

l

13

132

l

Ostatní aktiva
Celkem

Prezentované hodnoty představují pouzestřediskové vyrovnáni.
10. ZÁKLADNÍKAPITÁL
Neinvestiční středisko

Počet akcií

Podíl na Fondu(%)

250

50

Zdeněk Otruba
Petr Lukovics

Celkem

250

50

500

100
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11. ODLOŽENÁDAŇOVÁPOHLEDÁVKA
Investiční středisko
31. 12. 2019

31.12.2018

Odloženádaňovápohledávka

150

63

o

Celkem

150

63

o

tis. KČ

Odložená daňovápohledávka je vypočtena z celkové dosud neuplatněné daňovéztrátys použitím 5%daňovésazby.
Uplatněné jsou pouze náklady z investiční částisouvisející s obhospodařováním Fondu.
12. OBCHODNÍZÁVAZKY
Investiční středisko
31. 12. 2019

31. 12.2018

Obchodní závazky

239

697

64

Celkem

239

697

64

tis. Kč

Všechny obchodní závazkyjsou krátkodobé a jsou tvořeny dlužnými částkami zejména obhospodařovateli.
13. ZISKZ PŘECENĚNÍ

Zisk z přecenění uznaný ve výsledku hospodaření činí 67 742 tis. Kča představuje rozdíl mezi pořizovací hodnotou
majetkových účastí a jejich oceněním na základěznaleckéhoposudku kednisestavení účetní závěrky- 31. 12. 2019.
Majetkovéúčastibylypořízeny v říjnu 2018a k 31.12.2018bylyvzhledemk datupořízení oceněnypořizovací cenou.
Investiční středisko
31. 12. 2019

31. 12. 2018

SunShipOl, s. r.o.- Rozdíl z ocenění

9832

o

Sun Ship 02, s. r. o. - Rozdíl z ocenění

27221

o

Sun Ship 03, s. r. o. - Rozdíl z ocenění

13761

o

SunShip04, s. r.o.- Rozdíl z ocenění

16928

o

Celkem

67742

o

tis. Kč
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1. 1.2018
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14. SPRÁVNÍNÁKLADY
Investiční středisko
tis. Kč

31.12.2019

31. 12.2018

-308

-200

-411

-212

-654

-762

-73

-73

-85

o

-197

o

1728

1247

Náklady na obhospodařování
Nákladyna depozitáře
Nákladyna administraci
Nákladyna audit
Náklady na účetnictví

Náklady na odborné poradenství
Celkem

1. 1.2018

15. VZTAHYSESPŘÍZNĚNÝMI
OSOBAMI

^Tlo.
lTm^;Lzahmuíeodb. orróporadenství
obchodu za prezentované období činil 44 tis. Kč.
tis. Kč

v

oblasti-na kterou

Je "měřena investiční strategie Fondu.

Náklady

Závazky

Výnosy

Pohledávky

44

o

o

o

44

o

o

o

SunShip06, s. r.o. (ičo: 292 37955)
Celkem

16. ŘÍZENÍ FINANČNÍCHRIZIK

Sra^ZnT.t'2k tCT;m"kteT_ufch"fbl'žep°dr°bněp°ptf
^a^^'ho, sv'temuobhospodařovateleFondu^^^^^^^^f^^
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p°nf°te; rostře<l"'<""' ^i:obho;P;d. 7. ^T. y'hZ^, Zm
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Tržní riziko

^,^ou^nl sourasnea_budoucí finančnísituacemajíz uvedenychkateg-největšívýznamtržnírizika.Tržníriziko
^nlT;zě;;r^7'k^uL"^''tod^^
změnách makroekonomické
je
míry nepředvídatelné Vyznam'^^^^e'Zz ^^
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že Fond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu
Fondu, na specifickou oblast investic, a tedy dochází i k zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat
tradiční modely moderního řízení tržního rizika portfolia směřující k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto

modely předpokládají minimalizaci rizikazejménadiverzifikací portfolia,jejíž míra jevšakv portfoliu Fondu,s ohledem
na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošlo k významným

dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit, že
historickávýkonnostnení zárukoua dostatečnýmměřítkem výkonnostibudoucí.
Riziko nedostatečné likvidit

Vedle tržního rizika Fondvystaven také riziku nedostatečnélikvidity, které spočívá v tom, že Fond nebudeschopen
dostát svým závazkům v okamžik, kdy se stanou splatnými. Fondu mohou vznikat závazky z jeho provozní činnosti

(např. závazky vůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např. úhrada kupní ceny za nabývané
aktivum), případně také ve vztahu k investorům Fondu z titulu žádosti o odkup cenných papírů, pokud to statut či
povaha Fondu umožňuje.

Při řízení rizika nedostatečné likvidity vychází Fond z nastaveného limitu pro minimální výši likvidního majetku

vyplývajícího ze statutu Fondu, kterým je definována minimální výše likvidního majetku držená po celou dobu
fungování Fondu. Současně sleduje Fond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve vztahu k velikostem

a časovýmstrukturám závazkůa pohledávektak, abyFondbylv kterýkoli okamžikschopen plnitvšechnysvoje aktuální
a předvídatelné závazky. V praxi tak Fond před uzavřením každého smluvního vztahu, ze kterého by mohl vyplývat
závazek, a následně pak po celou dobu, než dojde ke splacení, prověřuje svoji schopnost tento závazek uhradit dle

výše uvedeného postupu, aby nedošlo k ohrožení činnosti Fondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození
zájmůzainteresovanýchstran.
Úrokové riziko

S ohledem na možnost Fondu nabývat do svého majetku úročená aktiva a zároveň mít úročené závazky (typicky se
jedná o poskytnuté úvěry na straně aktiv či přijaté úvěry na straně pasiv), je Fond v rámci své činnosti vystaven
úrokovému riziku, resp. nesouladu mezi úročenými aktivy a úročenými pasivy a dále pak riziku spojenému s pohybem
úrokových sazeb.

Při řízení úrokového rizika se snaží Fond udržovat pozitivní úrokový gap, tedy stav, kdy hodnota úrokově citlivých aktiv

přesahuje hodnotu stejně úrokově citlivých pasiv. Při nabytí úrokového aktiva do majetku Fondu je porovnáván
úrokový výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a pasivy při zohlednění
očekávanéhobudoucího vývoje. V případě potřeby je úrokové riziko zajišťováno např. úrokovým swapem či jiným
nástrojemv závislostinakonkrétní situacipři zohlednění nákladůnazajištění.
Měnové riziko

Aktiva Fondu stejnějakojeho pasiva mohou být denominována v různýchměnách,Fondtak můžebýtvystaven během
své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud je to možné, snaží se Fond měnové riziko
eliminovat vyvážeností aktiv a pasiv denominovaných ve stejných měnách tak, aby případná změna hodnoty aktiv
v důsledku pohybu měnového kurzu byla kompenzována změnou hodnoty pasiv. Pokud Fond není schopen dosáhnout

vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění měnového
rizika - měnovéforwardy, swapy čijiné nástroje dle potřeby. Cílem těchto operací je omezit negativní vliv kurzových
rozdílů na majetek/závazky Fondu. Měnové riziko vzniká nejčastěji v rámci investiční činnosti Fondu a po praktické

stránce je řízeno hned při jeho vzniku, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Fondu a zároveň určen
způsob, jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávané budoucí devizové pozice Fondu, předpokládaném
vývoji měnového kurzu a nákladůna zajištění tohoto rizika.
Riziko rotistran
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Další události o rozvahovém dni:

K datu l. l. 2020došlo ke změněprávní formy společnostiv níž má Fond majetkový podíl - společnostSunShip03,
IČO:292 12 995 se mění na komanditní společnost notářským zápisem č. NZ392/2019. Fond se tímto stává
komplementářem.
18. EXITSTRATÉGY

Investiční fond (dálejen "Fond") je na základěpovolení Českénárodní banky investičním fondem, který dle IFRS 10
(27):
.

získává finanční prostředky od investorůza účelemposkytování služebsprávyinvestic,

.

je svým investorům zavázánve svém statutu, žejeho obchodním cílem je investovat prostředky výhradně za

.

účelem získávání výnosů z kapitálového zhodnocení, výnosů z investic nebo obojího a
oceňuje a vyhodnocuje výkonnost v podstatě všech svých investic na základěreálnéhodnoty.

KRITÉRIADLEB85Aaž B85M

Fond představuje jednu z forem nepřímého investování kapitálu, kdy investoři vkládají své volné peněžní prostředky
do profesionálně spravovaného fondu za účelem dosažení zisku na základěprincipu diverzifikace rizika. Přitom sami
jednotliví investoři o konkrétních investicích Fondu nerozhodují.

Fond není oprávněn k jiné než investiční činnosti a v rámci investiční politiky se zavázal investovat pouze do aktiv

způsobilých přinášet buďdlouhodobý výnos, nebo zisk z prodeje. Výnos a zisk z prodeje není výhradním účelem
investic. Fond v rámci svéinvestiční činnosti posuzuje přínosy činností společností, jejichž podíly vlastní, s dopadem na
zvýšeníjejichvlastního kapitálupro případný prodej v budoucnu.

Fond oceňuje a hodnotí výkonnost všech svých investic na základě oceňování reálnou hodnotou, pro své investice do

přidružených podnikůa společných podnikůuplatňujevýjimku z uplatnění ekvivalenční metodydleIAS28,sváfinanční
aktiva oceňuje dle IFRS 9.

Fond je prostřednictvím strategií ukončení svých podílů (tzv. exit strategii B85F až B85H) řízen tak, aby tento profit
investorů byl maximalizován právěv investičním horizontu uvedeném ve statutu Fondu.

/^AA%
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Obchodní podíly

V Prazedne 16. 4. 2020
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... EROSICAVa.s.

AMIST in estiční společnost, a. s.
s

tutární ředitel

^In^. PetrJanoušek,
p&Věřenýzmocněnec
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Údajeo auditovanéúčetní jednotce
Název účetní jednotky:

ASOLEROSICAVa.S.

Sídlo:

třída Kpt.Jar^e 1844/28,ČernáPole, 60200 Brno

Zápis proveden u:

Zápisproveden podoslem:
IDO:
Stataj támf orgán:

Krajstéhosouduv Brně
oddňB, číslo vložky 7855
06586546
AMISTAinvesti&ií spoleaiost,a.s., pnvýkonu funkcesastupujeIng.Petr
Janoušeknebo Ing. Ondřej Horáknebo Mgr. Pavel Báreš

Předmět ánností:

annost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst § 95

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

Ověřované období:

Příjemce zprávy:

l. ledna 2019 až 31. prosinec 2019
akcionáři společností

Údajeo auditorské společnosti
Názevspolečností:

NEXIA AP a. S.

Eviden&iíaslo auditorské

č. 096

spotemosti:

Sídlo:

Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín

Zápisproveden u:
Zápis proveden pod aslem:

oddíl B, ffslovložky 14203

Městskéhosoudu v Praze

Telefon:

48117 013
CZ48117013
+420 221 584 302

E-mail:

ngxieuwasye@nexfeDraaue. cz

Odpovědný auditor:

Ing. JakubKovář

Eviden&ií á'sloauditora:

C. 1959

IČO:

DIČ:
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akcionářůminvestičního fonduASOLEROSICAVa.s.
Zprávao audituúčetní závěrky
Výrok auditora
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Základ pro výrok
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Hlavní záležitostiaudMai

Způsob řešení

Ocenění oodílfi v ovládanýchosobách

Hodnota podílů v ovládaných osobách účetní Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly
jednotky představuje k datu účetní závěrkyvíce jak mimo jiné spoluprací snáším znateem, který se
99 % celkové bilanaiísumy.

podHet na vyhodnocení předpokladů a metodiky

použité znalcem účetní jednotky (m ocenění
Podle požadavkůplatné legislatívy promítnutých do majetkových podílů.
stanov účetní jednotky a statutu fondu schváleného

Českounárodní bankou, přeceňuje účetní jednotka V rámcinašichtestůjsmeověřili, žepoužitámetodite
svoje dlouhodobá aktiva k rozvahovému dni na ocenění je metodicky správné a výsledné ocenění
reálnou hodnohj.

zobrazuje reálnou hodnotu podílového portfolia
účetní jednotky. Dále jsme vyhodnotili, jak je

Riziko v této oblasti vnímáme v nesprávně výsledné ocenění vykázáno v účetní závěrce
provedenémoceněnímajetkua správností promítnutí a popsáno v komentáři účetní závěra.
přecenění do účetní závěrky(nadhodnocení hodnoty
aktív).

Informace o přecenění dlouhodobého majetku na
reálnou hodnotu je uvedena v bodě 13 komentáře
k účetní závěrce.

Sorávnéwkázáníyjsoutadu s rámcem Mezinárodních
standardfi účetního výkaznictví ve znění přllatém
Evropskou unií s dfirazem na první vykazování

Námiprovedenéauditorsképostupy byly mimojiné

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku prvním
rokem na základěmezinárodních standardů účetního

zaměřeny na klasifikad jednotíivýdi stezek aktív,

výkaznictví ve zněnípřijatém Evropskouunií.

závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů
v souladu s IFRS a na dostateáné zveřejnění
informací v Komentáři k účetní závěrce v souladu

s požadavkyIFRS(s důrazemna IFRSl První pňjetí
IFRS).
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Nazékladěprovedenýchpostupfl,domíry,jiždokážemeposoudit,uvádíme,že:

' ^^%SS>s5^^sw^S. TaMIV^'^. ^"
. ostatníinfbmiacebylyvypracoványv souladus piivnímipfedpisy.

^y^^^St^S^!SS^,
áí^-S^1^33;^Sh

SM. ^*

^, S%^^^
°<<p.<-><.<,^n,n,ow,.^^^"^, ^^^^^. ^^
^. ^.

S.a"^^^'pS^?dy. ^^l, ot-^!,m-ró^

^SES2?hp^^^^^sí53

schopna nepřetiTitě
nepřébiitého trvání

^^^s^^s^^^^SS^, ^^^
Zadohlednadpulsemúčetníhovykaznictv.' odpovídásprávníradaa výborpn,aud..
Odpovědnostauditoraz@auditúčetnízávěrky

^^^S. S-^^t^^"^^!^^ ("^,

ji^^i^jjs^^^
^Z^^^Ora?ílflKíróš^)k;ffin^^^
Pn-PadechvučebiÍ*zavěTOCS^ZSi ^pZ?CTývTO^
"vánými p^eďpisy'^
.

^^h

^hou^, kat;vd8sTedku'po^ao;epboTySTS

SkS53?sa ^^^^>^S^Si5
2^?^^SU ^, S?^^, ^^^^^^^
' ^^^SÍ^^^^^^^S. L^.^^. p^ .^-,
dfikaznnnfo~nna"oe;Tb^opmT^S

Ap ^

=.^s^m"^T^r^^^^^, ^^<
OA'^VTi-

(materiálno nesprávností zpflsobené chybou, protože součástí podvodu mohou býttajnédohody(toluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitrních kontrol vedením účebií
jednotky.

.

Seznámit se s vnitinfm tontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychommohlinavriinoutauditorstépostupyvhodnés ohledemnadanéokolnosti, njkDliabychommohli
vyjádřit názorna úannostjejího vnitrního kontrolního systému.
Posouditvhodnostpoužitých účetnitíi pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadůa informace,
kterév tétosouvislostí vedení účetníjednotkyuvedlov pňlozeúčetní rfvěrky.

.

Posouditvhodnost pou2tí pfedpokladu nepřetreitého favánfpři sestavení účetní závěrkyvedením účetní
jednotky a to, zdas ohledem nashromážděnédůkazní informare existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky
nepřetratě trvat. Jestíiže dojdeme k závěru, ze taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v pňloze účetní závěrky,
a pokudtytoinformacenejsoudostateaié,vyjádřit modifikovanývýrok. Našezávěrytýkajíd seschopností
účetaií jednotky nepřetržitě trvat vycházfijí z důkazních informad, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost
nepřetržitě trvat

.

Vyhodnotitcelkovou prezentad, ďenění a obsah účetní závěrky,včetně přňohy, a dále to, zda účetní
závěrkazobrazujepodkladovétransataaa událostizpůsobem,kterývede k věrnémuzobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném
rozsahua načasování auditu a o významnýchzjištěních, kterájsme v jeho prflběhuučinili,včetnězjišféných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické
požadavky týkajíd se ne2ávislostí, a Informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitoďech, u nichž se lze
reálnědomnívat, že by mohly mftvln/ na naši nezávislost, a pňpadných souvisejících opalreních.
Dáleje naší povinností vybrat na základězáležitostí, o nichžjsme informovali statutámfho reditele, správní radu
a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediďaauditu účetní závěrkyza běžnýrok nejvýznamnější, a které tudS
představují hlavní záležitostí auditu, a tyto záležitostí popsat v naší zprávě.Tato povinnost neplatí, když právní
předpisy zafazují zveřejnění takovézáleStostí nebojestliže ve zcelavýjimečném případě usoudíme, žebychom
o dané záležitostí neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady
zveřejnění pfeváží nad pffnosem z hlediska veřejného zájmu.
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nezašléhoauditoranástedujídinformacevyžadovanéna^rámecmeziná^

Určení audrtora a délkaprovádění audHai

S3?2spoo'řostí násdne4'6-2019umlavalnáhromadaspoleCTOSti-Auďtoremspolečnostíísme
Soulads dodatečnouzprávouprovýborproaudit

^%maeu5?^Lk. S, ^TO^CTý^^^^^^

^^^S^3^^eúne28-^aw20^^'^
Poskytování neauditorských služeb

prohlašujeme'.že. jsme.. spol_ečností "eposkytíi žádnéslužby uvedenév či. 5 odst.

V Prazedne 28. dubna 2020
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Ing. Jakub Kovář

EvHJenmíaslo auditora: 1959
NEXIAAP3. S.

evidenčníčíslo auditorskéspolečností: 096
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