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Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTAIS

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

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

ENGINECLASSICCARSSICAV,a.S.,IČO:03760073,sesídlem GenerálaPíky 430/26, Dejvice,160
00 Praha 6, obchodní společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

PSČ186 00

v Praze pod sp. zn. B 20402
Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Investiční část Fondu

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

Neinvestiční částFondu

ostatní Jmění Fondu "espadající do Investiční části Fondu ve smyslu úst. § 164 odst. l

Pro účelyvýroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňovýchpředpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známájako Foreign Account
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

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

znění pozdějších předpisů

pozdějších předpisů
ZMSSD

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
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 podnikání nakapitálovémtrhu,ve znění pozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podává věrný
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, podnikatelské činnosti a výsledcích
hospodaření skupiny Fondu.
V Praze dne 30. 4. 2020

ENGIN- C . SSIC CARS SICAV, a.s.
AMIS Ai vestiční společnost, a. s.
s atutární ředitel

l g. Petr Janoušek

pověřený zmocněnec

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činností a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s., IČO:037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26,
Fond

Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedenémMěstskýmsoudemv Prazepod sp. zn. B 20402

Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ČINNOSTFONDU A SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

V Účetním období se Fond prostřednictvím dceřiné společnosti zaměřil ve své činnosti i nadálezejména na posílení
klientské základny. Fond se už velmi dobře etabloval na českém trhu klasických automobilů a svoji roli významného
hráče potvrdil i účastí na výstavě Classic Expo 2019. V Účetním období byly dokončeny investice do automobilů Ferrari
400i za 75. 000 EUR, Aston Martin DB6 Vantage v ceně 295. 000 EUR, byla zaplacena záloha 30. 000 GBP na automobil
Aston Martin DBS Superleggera Concord Edition, které by mělo být doručeno v roce 2020 a investici do memorabilie
představovalo jízdní kolo Colnago Přivát Gold Editionv ceně 14.500 EUR.

Dálepokračovalyinvestiční prácena aktualizaciprezentačních materiálůFondua on-linevýstupech pro investory.
1. 1. HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY

Věrnýa vyčerpávající obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrkasestavená za Účetní období a příloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora, kteráje nedílnou součástí výroční zprávy.
Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s úst. § 164 odst. l ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy
ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Hospodaření Neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení
zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Na Neinvestiční části Fondu
neprobíhá žádná činnost. K Investiční části Fondu Fond vydává investiční akcie.

Hospodaření Investiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářskýmvýsledkemvevýši- 379tis. Kč
před zdaněním. Ztrátaje tvořena zejména náklady na obhospodařování a poplatkem za depozitářské služby
Hospodaření Neinvestiční částiFonduskončilov Účetnímobdobí vykázanýmhospodářským výsledkemve výši O tis. Kč
před zdaněním.
Hospodaření společností, v nichž má Fond majetkové účasti, tj. společností ENGINE CLASSIC CARS MANAGER s. r. o.
skončilo v Účetním období záporným hospodářským výsledkem ve výši l 878 tis. Kč.
1. 2. STAV MAJETKU INVESTIČNÍČÁSTIFONDU A SKUPINY

Hodnota portfolia Fondu meziročně vzrostla o 29 % (tj. o 17 438 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména v majetkových
účastechv obchodních společnostech, kterése zvýšilyvlivem přecenění a příplatku mimo ZKo 21 150tis. Kč.

Portfolio Fonduje financovánoz 95 % vlastními zdroji, a to zejména kapitálovýmifondy (z 93 %) a oceňovacími rozdíly
(z 2 %). Z5 % je majetek Fondu kryt cizími zdroji krátkodobými (zejména závazky z obchodních vztahů a ostatními
pasivy).

AKTIVA

Fond vykázalv rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkovévýši 77 272 tis. Kč. Ta jsou tvořena především majetkovu účastí
v obchodní společnosti ve výši 36 357 tis. Kč, pohledávkamiza nebankovními subjektyve výši 34 244 tis. Kč. Kča vklady
na bankovních účtech ve výši 6 657 tis. Kč.

Struktura investičních Aktiv
90000
Ostatní aktiva

80000
70000
60000

Účasti s rozhodujícím

>^ 50000
S 40000

vlivem

.

30000

Pohledávkyza

20000

nebankovními subjekty

10000
Pohledávky za bankami a

o

31. 12. 2018

31. 12. 2019

družstevními záložnami

PASIVA

CelkovápasivaFonduvevýši 77 272tis. Kčjsou tvořena zejménavlastním kapitálem Fonduve výši 73 691tis. Kč(přičemž
většinu tvoří kapitálové fondy ve výši 71 576 tis. Kč) a dále ostatními pasivy ve výši 3 581 tis. Kč.

Struktura investičních Pasiv
Zisk nebo ztráta za účetní
období

90000

80000

Nerozdělenýzisk nebo

70000

neuhrazenáztráta z
předchozích období

60000

Oceňovací rozdíly
.

u 50000

'^ 40000

Kapitálové fondy

30000
Emisní ážio

20000
10000

Ostatní pasiva
o

31. 12. 2018

31. 12. 2019

1.3. STAVMAJETKUNEINVESTIČNÍČÁSTIFONDU
AKTIVA

Fondvykázalv rozvazeke Dniocenění aktivav celkovévýši 81tis. Kč.Tajsou tvořena pouzevklady na bankovních účtech
ve výši 81 tis. Kč.
PASIVA

Celková pasiva Fond uke Dni ocenění ve výši 81 tis. Kčjsou tvořena zejménavlastním kapitálem Fondu ve výši 81 tis. Kč
(přičemž základní kapitálje ve výši 100tis. Kča neuhrazenáztrátaz minulých let je 19 tis. Kč).

2.

VÝHLEDNANÁSLEDUJÍCÍOBDOBÍ

V prvních měsících roku 2020 se rozšířilo do celéhosvěta onemocnění COVID-19způsobenékoronavirem SARS-CoV-2.
Situace se neustále mění, a proto nelze spolehlivě předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti.

Vedení Fondu bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění
jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance. Vzhledem k povaze Fondu nemá Covid-19 vliv
na investiční strategii fondu.

Z hlediskavýznamnějších investičních událostí bude Fond prostřednictvím svédceřiné společnosti usilovat o dokončení
nákupu automobilu Aston Martin DBS. Kromě uvedenéhonákupu se Fond budevěnovatvyhledávání a vyhodnocování
nových investičních příležitostí, stejně tak jako posílení brandu Fondu jako takového ve světě klasických automobilů.
Předpokládáme, že rok 2020 přinese možnosti k zajímavým investicím, které by mohly představovat další velmi
lukrativní rozšíření portfolia Fondu o zajímavé automobily. Fond se bude snažit, tak jako tomu bylo dosud, realizovat
akvizice přímým kontaktem s prodávajícími.

V Praze dne 30. 4. 2020

ENGINE

SICCARSSICAV,a.s.

AMIST inv sliční společnost, a. s.
sta utární ředitel
n

Petr Janoušek

pověřený zmocněnec

Profil Fondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:

Obchodní firma:

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a. s.

Identifikační údaje:

IČO:
DIČ:
LEI:

037 60 073
CZ03760073
315700BWJ23Y63D8YU24

Sídlo:

Ulice:

Generála Píky 430/26

Obec:

Praha 6

PSČ:

16000

Vznik:

Fond byl založenv souladuseZOKa ZISIFna dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 15. 10. 2014a vznikl zápisem
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20402 dne 30. l. 2015. Fond byl zapsán
do seznamu vedenéhoČNBdne 14. 11. 2014.
Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými

právními předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fondu je Českárepublika a kontaktní údajedo hlavního místa výkonu jeho
činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00, tel: 226233110. Webové stránky Fondu jsou
https://www.amista.cz/povinne-informace/engcar
Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnická
osoba, společnost AMISTAIS, kteráje oprávněnaobhospodařovat a administrovat Fond od 13. 4. 2016. Doté doby byla
AMISTAISpověřena obhospodařováním majetku Fondu dle zákonač. 189/2004Sb., o kolektivním investování.
Zapisovaný základní kapitál:

Zapisovanýzákladní kapitál:

100000,- Kč;splaceno 100 %

Akcie:

Akcie k Neinvestiční části majetku Fondu:
10 ks kusových akcií na jméno v listinné podobě
(zakladatelské akcie)

Akcie k Investiční částimajetku Fondu:
6 195 ks kusových akcií na jménov zaknihovanépodobě
(investiční akcietřídy A)
2 167 ks kusových akcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční a kde třídy A)

Čistýobchodní majetek Neinvestiční částiFondu: 81tis. Kč
Čistýobchodní majetek Investiční částiFondu:
73 691tis. Kč
Orgány Fondu
Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 28. 4. 2016)

IČO274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupení právnickéosoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 16. 7. 2018)
(od 16. 7. 2018)
(od 27. 6. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídf 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.
Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu svéčinnosti v podoběrozhodnutí ČNBo povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnecstatutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNBk výkonu své
funkce.

Správní rada

Člensprávní rady:

(od 30. l. 2015)

ZdeněkLepká
narozen:6. 3. 1973

vzdělání: vyšší odborné

Člensprávní rady:

(od 24. 2. 2015)

Radek Pokorný
narozen: 30. 11. 1966

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Alessandro Angelo Maria Pasquale

(od 18. 12. 2018)

narozen:10. 5. 1972

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

(od 15. 7. 2015)

Arnošt Neubauer
narozen:24. 6. 1941

vzdělání: vysokoškolské

Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu,jakož i provádí další činnosti stanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy. Do působnostisprávní rady náleží jakákolivvěctýkající se Fondu, ledažeji zákonsvěřuje do působnostivalné
hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného
orgánu Fondu.

Správní rada se skládáz pěti členů,volených valnou hromadou.
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2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V Účetním období došlo k následujícím změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku:

Dne 27. 6. 2019 byl zapsán pověřený zmocněnec Mgr. Pavel Bareš za statutárního ředitele AMISTA 15.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

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

AMISTA 15 se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou

kvalifikovanýchfondůrizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání), a dáleje oprávněnak provádění
administraceinvestičních fondůnebozahraničních investičních fondůdle úst.§ 11odst. l písm. b)ZISIFve spojení s uši.
§ 38 odst. l ZISIF, a to administrace fondů kvalifíkovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového
kapitálu a kvalifíkovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání).

AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování majetku
a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku najednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupování akcií
a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající

sestruktury kapitálu,poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebopřevodu obchodních podílů apod.).
Portfolio manažer

Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové,Informační management

Před příchodem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti Sberbank CZ, a.s., mající
ve správě top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu
a financování. Předtím sbíral 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
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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.

4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU

Obchodní firma:

Československáobchodní banka, a. s.

Sídlo:

Praha 5, Radlická 333/150, PSČ15057

IČO:

000 Ol 350

5.

(od 31. 10. 2018)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

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

6.

ÚDAJEO OSOBÁCH,KTERÉBYLY DEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽl %
HODNOTYMAJETKU FONDU

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

7.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMFONDU JEHO
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁM

Participace Fondu na těchto úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování

služeb

obhospodařování Fondu.

Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměnyza zhodnocení kapitálu.
8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBWPLÁCENÝCH
OBHOSPODAŘOVATELEM
FONDUJEHO

PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU
Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelem v Účetnímobdobí vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽHODNOTA PŘESAHUJEl % HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek investiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen majetkovou účastí v obchodní společnosti v reálné hodnotě
ve výši 36 357 tis. Kč (z toho pořizovací cena 100 tis. Kč a příplatek mimo základní kapitál 34 850 tis. Kč), úvěrem za
dceřinou společností v reálnéhodnotěve výši 34 244 tis. Kča peněžními prostředky na bažnýchúčtechve výši 6 657 tis.

Kč
Majetek Neinvestiční části Fondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostředky na běžnémúčtuve výši 81 tis. Kč.
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10.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT - SECURITIES FINANCING
TRANSACTIONS)A SWAPŮVEŠKERÝCHVÝNOSŮ,POŽADOVANÉDLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHOPARLAMENTU
A RADY (EU) 2015/2365, ČL.13

Fond neměl v Účetním odbodí žádné obchody týkající se zajišťování SFT nebo swapů.

11.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
12.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředía v Účetním období nevyvíjel
žádné aktivity v této oblasti.

V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnánžádnýzaměstnanec.
13.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemá žádnoupobočku či jinou částobchodního závoduv zahraničí.
14.

FONDOVÝKAPITÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):
Početemitovaných zakladatelskýchakcií
v oběhu ke konci Účetního období (ks):
Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

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

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

81020

81020

81020

10

10

10

o

o

o

8102

8102

8102

73 691 500

59 009 103

41162 320

8362
1990

6372

4803

1569

411

o

o

o

8 812, 6644

9 260, 6878

8570

Početemitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

Početvydaných investičních akcií v Účetním období (ks):
Početodkoupených investičních akcií v Účetním období:
Fondový kapitál Investiční části Fondu na l akcii (Kč):

13

frT

.

A)|j3Aez jui33n ezo|ud A AuepeAn nosf9 3eiujo^u!
.

9AO|nu

nosfeíepn 'Aueu|dAA Aioupoq

oq3 U

js|ea

A>||nqei

ajs^au nosfau pn>|0d "jqopqojuison jojfazeqspajd aupajisojdzsq ez A5|zo|odoi9i ISÁAo aoeauo^ui afnqesqo )|3zo|od z
epze> .jApiui93n oqj3jfnAejdn nsidpsjd oqjuAejd oqjuise|AZ e|pod euepejodsn afepn jínqesqo n|eiide5| oqjuise|A
43BU3LUZ

O

P3|l|3jd B AIBJIZ

e

n^siz

ze>|ÁA 'eqeAzoj Aze)|ÁAjui93n . 3)| q3j3jsii

A

AuapaAn nosf q3 eqo|jjd

A

.

ejoiipne

oq9 |SiAez3u nAejdz

'Aqo|jjd jf9f SUIBOA 'n)|j9Aez

juisDn zai eAejdz

ju30jÁA

oiei

suepeAn

qDjzeizA

o

AioupOH
nAGjdz e

3ÍnL|esqo Asidpsjd iiujuABjd

iiuAuzGAez9U33qos npe|nosA"npuoj juajepodsoq o Boeiujo^uijfeAepodejs^ 'Aqo|ud nosfAAejdzju30jAAOiaijise3nos
iMVHOijyd> yyiN3iAio>i
.

'ST

AsjjaAezjui33n azoijjd A euejqazoj

szjiq nosí ajai)) 'iisou33in)|s auiueuzÁA A|eiseu ÁAejdz JUDOJÁAoisi JUSAEISBS luaiep e ujaup luÁAoqeAzoj izaiu sqop A

INO IA13AOHVAZOy Od A1V1SVN 3113DI 'H331SON33in)IS O 33VWlJOáNI .Í.T
.

A|jpod iue ap)|eJUISB|Aaupez |iuise|Aaujqopqo LujuiaonA puoj

QIJQOd H3JN1SV1A 083N ]13>IV H3JNlSV1AJiAaVN O 33VIAiyOáNI .9T
.

qazn|s |EAoiA>|sod JUJSIXB uauejispo npuo^ ninieis až |Aq 6TOZ 'OT 'T lup SX
.

juie|j/\i3

IUGAOUSOO

eu jueAOU330 oqjuDjssLU z jqopqo jDBAoyaoo OUBUBOIZ o|Aq sz '5|ei UBUBLUZ inieis |Aq gioz "fr '9Z 'úp sx

:npuoj ninieis lueueaiz ujAuieispod LUj3jfnpe|seu^ O|sopjqopqo oqjui93n nqsqnjd A
nONOániňlVlSH3VN31AIZH3ANlVlSaOdO 33VIAiyOdNI .ST

6TOZ-ZT-TE

6TOZ-60-OE

6TOZ-90-OE

6TOZ'EO-T?

6TO?-ZO-8Z

6TOrTO-T?

00'OOS 8
00'009 8

00'OOL 8
00'OOS 8
00'006 8

00'000 6
00'OOT 6

00'OOZ 6
00'OOE 6
00'0017 6

3)1 A v epjJl !i3>|e eu |eijde)| ÁAOpuoj

Přiloženáúčetnízávěrkanebyladosudschválenak tomu příslušným orgánempodlezvláštních právních předpisů, neboť
k datu vyhotovení výroční zprávyještě nenastal termín ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději tímto
orgánem schválit

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetní závěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.

15

Zpráva o vztazích
ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.S., IČO: 037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26,
Fond

Dejvice,Praha6,PSČ16000,obchodní společnostzapsanáv obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20402

Účetníobdobí

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ÚVOD

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

2.

STRUKTURA VZTAHŮMEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba
Název:
Obchodní firma:

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a. s.

Sídlo:
Ulice:

Generála Píky 430/26

Obec:

Praha 6 - Dejvice

PSČ:

16000

IČO:

037 60 073

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudemv Praze, oddíl B, vložka 20402
Ovládající osoby
Jméno:

Obchodní firma:

PROXY-FINANCEa.s.

(do 13. 5. 2019)

Bydliště:

Ulice:

PSČ:

Anežská 986/10
Praha l - Staré Město
11000

IČO

186 23 174

Obec:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155

Fond do 13. 5. 2019vlastnilyspolečnost BHSecuritiesa.s., IČO:60192 941, sesídlem Na příkopě 848/6, NovéMěsto,
110 00 Praha l, jako vlastník 5 ks zakladatelských akcií, vydanýchjako kusové akcie na jméno v listinné podobě,jehož
podíl na Fondu činil 50 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv, a společnost ENGINE PRAGUE, s. r.o.,

jako vlastník 5 ks zakladatelských akcií, vydanýchjako kusové akcie na jnnénov listinné podobě,jehož podíl na Fondu
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činil 50 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv. Společnost BH Securitiesa.s.
byla vlastněna společností PROXY- FINANCEa.s., IČO:186 23 174, sesídlem Anežská 986/10, StaréMěsto, Praha l, PSČ
11000,ježv rozhodnémobdobí vlastnila 100% akcií BHSecuritiesa.s., tj. její podíl činil 100% zapisovanéhozákladního
kapitálu a hlasovacích práv.

Jméno:

VERSUTEHOLDINGa.s.

(od 13. 05. 2019)

Bydliště:

Ulice:
Obec:

Na Příkopě 583/15

PSČ:

Praha l-Staré Město
11000

IČO:

078 81 835

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze,oddíl B, vložka 24194
Jméno:

ENGINE PRAGUE, s. r. o.

Bydliště:

Ulice:
Obec:

Na okraji 335/42

PSČ:

16200

IČO:

274 50 562

Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113549
(společnědálejen "ovládající osoby")

Fond na konci Účetního období vlastnily společnost VERSUTE HOLDING a.s., jako vlastník 5 ks zakladatelských akcií,
vydaných jako kusové akcie na jméno v listinné podobě, jehož podíl na Fondu činil 50 % zapisovaného základního

kapitálua hlasovacích práv,a společnostENGINEPRAGUE,s.r.o.Jakovlastník 5 kszakladatelskýchakcií, vydanýchjako
kusovéakcienajménov listinnépodobě,jehožpodíl na Fondučinil50% zapisovanéhozákladního kapitálua hlasovacích
práv. Společnost VERSUTE HOLDING a.s. je vlastněna Ing. Ludtem Palatou, dat. nar. 9. 12. 1960, jehož podíl činil 99 %
zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práva společností HKDW Legals. r. o., advokátní kancelář, jejíž podíl činil

1% zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv. Společnost ENGINE PRAGUE, s.r.o. je vlastněna Ing.
Miloslavem Ježkem, dat. nar. 16. 11. 1947, jehož podíl činil 30 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv,
Ing. Radkem Pokorným, dat. nar. 30. 11. 1966, jehož podíl činil 30 % zapisovanéhozákladního kapitálu a hlasovacích

práv, společností AGANA, a.s., IČO:639 98327, se sídlem Na okraji 335/42, 162 00 Praha 6, jejíž podíl činil 30 %
zapisovanéhozákladního kapitálu a hlasovacích práv a Zdeňkem Lepkou, dat. nar. 6. 3. 1973, jehož podíl činil 10 %
zapisovanéhozákladního kapitálu a hlasovacích práv na společnosti ENGINEPRAGUE, s. r.o. Ve společnosti VERSUTE
HOLDINGa.s.jeden zespolečníků, LuděkPalata,splňujedefiniciovládající osoby, protoževlastnil podíl ve výši99 %.Ve
společnosti ENGINE PRAGUE, s. r. o., žádný z jejich společníků nesplňoval definici ovládající osoby, protože nevlastnil
podíl vyšší než30 %.
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Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou: VERSUTE HOLDING a. s.

Názevspolečnosti

BHS Fund l., investiční fond

s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.

IČO

Sídlo

037 50 604

Anežská 986/10, Staré Město, Praha l, PSČ110 00

038 46 784

Anežská 986/10, Staré Město, Praha l, PSČ110 00

055 04 660

Anežská986/10,StaréMěsto,Prahal, PSČ11000

BHS Fund II. - Private Equity, investiční

fond s proměnnýmzákladním kapitálem,
a. s.

BHS DYNAMICFUNDSICAV,a.s.

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

Ovládaná osoba spravuje svůj vlastní majetek, mj. za pomoci některý h al'í h

b ovl'd ných stejnou ovládající

osobou.

Fond spravuje svůj vlasntí majetek bez vlivu svých akcionářů či jiných osob, a to prostřednictvím nezávisléa odborně
způsobilé investiční společnosti.

4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsobya prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládanéosobě,
čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanouosobu.

5.

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCH
V ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUD NEBOV ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetnímobdobí nebylo učiněnožádnéjednání na popud nebov zájmu ovládající osobynebojí ovládanýchosob, které
by setýkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládanéosoby zjištěnéhopodle 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 ovládanou osobou a ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období
.

Ve sledovaném období nebyla takováto smlouva uzavřena
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Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

.

V předešlých účetních obdobích nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání, která
by mohly vykazovat znakysmlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanoua osobou ovládající.

Smlouvy mezi ovládanouosobou a ostatními Propojenými osobami:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

.

Smlouva o poradenství při obhospodařování investičního fondu ze dne l. 10. 2019 uzavřená mezi Ovládanou
osobou. Propojenou osobou BH Securitiesa.s. a AMISTAinvestiční společností, a.s.

V Účetním období nebyly uzavřeny žádnésmlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

.

.

Smlouva o odbornépomoci při obhospodařování investičního fondu ze dne 2. 11. 2018 uzavřená mezi ENGINE
CLASSIC CARS, a.s. jako fondem, BH Securities a.s. jako odborným poradcem a AMISTA IS jako
obhospodařovatelem fondu
Smlouva o nabízení investic ze dne 2. 11. 2018 uzavřená mezi ENGINE CLASSIC CARS, a.s. jako fondem,
BH Securitiesa.s. jako obchodníkem s CPa AMISTA15jako obhospodařovatelem fondu

Z žádnéze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedenyvýše, nevznikla ovládanéosobě
žádnáújma.
7.

POSOUZENÍ TOHO, ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období
v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCH ZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádné výhody 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
neoprávněnou výhodu či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika.
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9.

PROHLÁŠENÍ

Fondtímto jako ovládanáosoba prohlašuje, že pro zjištění potřebných informací provypracování zprávyo vztazích učinil
vše nezbytné,a to s péčí řádného hospodáře. S ohledem na skutečnost, že ovládanáosováje osoba od osobyovládající,
není možné vzhledem k absenci relevantních právních nástrojů zaručit, že při vypracování tet zprávy o vztazích
disponoval Fond, resp. jeho statutární orgán úplnými a správnými informacemi pro její vypracování.

V Praze dne 31. 3. 2020

ENGIN C SSICCARSSICAV,a.s.
AMIST in estiční společnost, a.s.,
Statutární ředitel

l g. PetrJanoušek
pověřeny zmocněnec
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019
Účetníjednotka: ENGINECLASSICCARSSICAV,a.s.
Sídlo: Generála Piky 430/26, Praha 6 - Dejvice, 160 00
Předmět podnikání: činnost investiíniho fondu

kvalifikovanýchinvestorů
Okamžiksestavení účetní závěrky:30. 4. 2020

ROZVAHA

k 31. 12.!. 2019
tis.
Kč

Poznánnks

AKTIVA
3

4

4

a) splatné na požádání

Pohledávkyza nebankovními
subjekty

5

b) ostatní pohledávky
8

11

31. 12.
2019
Neinves-

Investiční

Pohledávky za bankami a
družstevními záložnami

v tom:

31. 12.
2019

ticni

31. 12.
2019
Celkem

31. 12.

2018
Investiční

31. 12.
2018
Neinves-

tiční

31. 12.
2018
Celkem

6657

81

6738

8255

81

8336

6657

81

6738

8255

81

8336

34244

o

34244

32869

o

32869

34244

o

34244

32869

o

32869

Účastis rozhodujícím vlivem

6

36357

o

36357

18577

o

18577

Ostatní aktiva

7

14

o

14

133

o

133

77272

81

77353

59834

81

59915

Aktiva celkem

21

tis.

Poznámka

Kč
PASIVA
4

Ostatní pasiva

Základní kapitál
z toho:

31. 12.

31. 12.

2019

2019

2019

31. 12.
2018

Celkem

Investiční

Investiční

8

Cizí zdroje celkem

8

31. 12.

9

Neinvestiční

31. 12.
2018
Neinvestiční

31. 12.

2018
Celkem

3581

o

3581

824

o

824

3581

o

3581

824

o

824

O

100

100

o

100

100

100

100

o

100

100

a) splacený

základní kapitál
9

Emisní ážio

10

28

o

28

28

o

28

12

Kapitálovéfondy

10

71576

o

71576

53146

o

53146

13

Oceňovací rozdíly

11

1407

o

1407

4777

o

4777

1407

Ol 407

4777

z toho: a) majetku a
závazků
14
15

Nerozdělený zisk
z minulého období

Zisk nebo ztráta za účetní
období

4777

12

1059

-19

1040

1398

-19

13

-379

o

-379

-339

o

-339

Vlastní kapitál . Ik-m

7 l

l

7 772

010

81

59091

Pasiva celkem

77272

81

77353

59834

81

59915
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PODROZVAHOVÉPOLOŽKY
k 31. 12. 2019
v tis. Kč

Poznámka
Podrozvahová aktiva

l

Poskytnuté přísliby a záruky

8

Hodnoty předané k obhospodařování

14

23

31. 12. 2019

31. 12. 2018

77353

59915

22509

22509

77353

59915

VÝKAZZISKUA ZTRÁTY
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
tis.

od 1. 1. 2019
do31. 12. 2019

Kč

Investiční

od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019

od 1. 1. 2018
do31. 12. 2018

od 1. 1. 2018
do31. 12. 2018

Celkem

Investiční

Celkem

Výnosy z úroků a podobné výnosy

15

1375

1375

1358

1358

Výnosyz poplatků a provizí

16

54

54

o

o

Nákladyna poplatky a provize

16

-9

-9

-26

-26

Ostatní provozní náklady

17

-16

-16

-17

-17

Správní náklady

18

-1783

-1783

-1668

-1668

-1783

-1783

-1668

-1668

-379

-379

-353

-353

14

14

-339

-339

b) ostatní správní náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné
9 činnosti před zdaněním

Daňz příjmů

19
-379

Zisknebo ztrátaza účetní období po zdanění

24

-379

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA ROK2019

v tis. Kč
Zůstatek k 1. 1. 2018

Základní
kapitál
100

Emisní ážio

Kapitálové
fondy

28

39694

rozdíly nezahrnuté do HV

Oceňovací
rozdíly
43

Zisk/ztráta

(-)
1379

4734

Celken
41244
4734

Čistý zisk/ztráta za účetní
-339

-339

4777

1040

59091

4777

1040

59091

období
Emise akcií

13452

Zustatekk31. 12. 2018

100

28

53146

Zůstatek k 1. 1. 2019

100

28

53146

rozdíly nezahrnuté do HV

13452

-3370

Čistý zisk/ztráta za účetní
období
Emise akcií
Zustatekk31. 12. 2019

-3370
-379

-379

661

73772

18430

100

28

71576

25

18430
1407

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTAIS

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

CNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a. s., IČO:037 60 073, se sídlem Generála Píky
430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, obchodní společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20402

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní přepisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení
Dohoda FATCA

dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní
předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně
známá jako Foreign Account Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014
Sb. m. s.

Zákon o auditorech

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

ZDP

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

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

ZMSSD

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

ZOK

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

ZPKT

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

VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVUÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristikaa hlavní aktivity Fondu

Fondje fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu, jehož účelemje shromažďování
peněžních prostředků nebo peněziocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů (osob uvedených v § 272Zákona),

kteréjsou následněinvestovány především do aktiv nemovitostní povahy, tj. je investičním fondem splňujícím výjimku
uvedenou v úst. § 93 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách
k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIFzakladatelskou listinou ze dne 15. 10. 2014 a vznikl zápisem do obchodního

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20402 dne 30. l. 2015.Fond byl zapsán do seznamu
vedenéhoČNBdne 14. 11. 2014.

Identifikační údaje:

IČO:
03760073
DIČ:
CZ03760 073
zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Prazepod sp. zn. B 20402
Předmět podnikání Fondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst. § 95 odst. l písm. a)ZISIF.
Účetní závěrkabyla připravena na základěúčetnictví vedenéhov souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími obecně

závaznými právními předpisy platnými v Českérepublice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání
účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů
oceňovaných reálnou hodnotou.

Tato účetní závěrkaje připravená v souladu s vyhláškou MFČRč. 501/2002Sb.zedne 6. 11. 2002,ve znění platném
do31. 12.2017,kterousestanoví uspořádání a obsahovévymezení položekúčetnízávěrkya rozsahúdajůkezveřejnění
pro banky a některé finanční instituce.

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouzekvalifikovanýmiinvestory.

Investičním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory Fondu, a to zejména na základě
přímých či nepřímých investic do společnosti zabývajících se obchodování s automobily a motocykly vyrobenými
zejména v letech 1950 až 2000 s tím, že výnosy investic Fondu budou převážně opatřovány z úroků z úvěrů. V této

souvislostinejsoutřetími osobamiposkytoványžádnézárukyzaúčelemochranyinvestorů.Fondseřídí svýmstatutem.
Fond není subjektem veřejného zájmu podle § la Zákonao účetnictví, zároveňje kategorizovánpodle § Ib odst. 2
Zákonao účetnictvíjako maláúčetníjednotka,kteránemápovinnostsestavovatúčetní závěrkumetodou konsolidace,
a proto je účetní závěrka nekonsolidovaná a sestavena za Účetní období.

Protože Fond nevytváří podfondy, oddělujev souladu s úst. § 164 odst. l ZISIFúčetněa majetkově majetek a dluhy
ze své investiční činnosti (dále jen "investiční část Fondu") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část

Fondu"). Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu,
kekterémuFondvydalzakladatelskéakcie.Naneinvestiční částiFonduneprobíhá žádnáčinnost. K investiční částiFondu
Fond vydává investiční akcie.
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Informace o obhospodařovateli a administrátorovi
V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/69/2006/9 ze dne
19. 9. 2006, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.

AMISTA IS se na základěúst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů
kvalifí kovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dáleje 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 kvalifikovaných fondů rizikového
kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání).

AMISTA IS vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování majetku
a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku najednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání a odkupování akcií
a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající
se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních podílů apod. ).
Informace o depozitáři
Obchodní firma:

Sídlo:
IČO:

Československáobchodní banka, a. s.
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ15057
000 Ol 350

Informace o statutárním řediteli a správní radě
Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od Ol. 07 2018)

IČO274 37 558

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

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec
Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od Ol. 07. 2018)
(od Ol. 07. 2018)
(od 27. 06. 2019)

Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond,
a je obhospodařován prostřednictvím této osoby.
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 svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu
a jeho podfondů,jsou-li zřízeny. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ČNBo povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNBk výkonu své
funkce.
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SPRÁVNÍRADA

Člensprávní rady:

ZdeněkLepká

(po celé Účetní období)

narozen:6. 3. 1973

vzdělání: vyšší odborné

Člensprávní rady:

Radek Pokorný

(po celé Účetníobdobí)

narozen:30. 11. 1966

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

AlessandroAngelo Maria Pasquale

(po celé Účetníobdobí)

narozen:10. 5. 1972

vzdělání: vysokoškolské

Člensprávní rady:

Arnošt Neubauer

(po celé Účetníobdobí)

narozen:24. 6. 1941

vzdělání: vysokoškolské

Správníradadohlíží nařádnývýkončinnostiFondu,jakoži provádídalší činnostistanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy. Dopůsobnostisprávní radynáležíjakákolivvěctýkající se Fondu,ledažeji zákonsvěřuje do působnostivalné
hromadyneboledažeji zákonnebostanovyv souladusezákonemsvěřují do působnostistatutárního ředitele čijiného
orgánu Fondu.

Správní rada se skládáze čtyř členů,volených valnou hromadou.
2

DŮLEŽITÉÚČETNÍMETODY

Účetní závěrka společnosti byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky
a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
A. Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa,

den nákupu nebo prodejevalut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den
připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry,
den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné
termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány
na podrozvahových účtech.

Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto
finančnímu aktivu nebojeho části. Fondtuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva navýhody definované smlouvou, tato
práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

B. Dluhovécennépapíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky,dluhopisya jinédluhovécennépapíry a akcievčetněpodílových listů a ostatních podílů
jsou klasifikoványpodle záměruFondu do portfolia:

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladůnebo výnosů,
b) realizovatelných cenných papírů,

Doportfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouzedluhovécennépapíry.
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Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně
zahrnující poměrnou částdiskontu nebo ážia.Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtoványv pořizovací ceně.
Následnějsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou
hodnotou.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášenáke dni stanovení reálné
hodnoty, pokud společnost prokáže,že za tržní cenuje možnécenný papír prodat.
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny
cenám dosaženým na veřejném trhu zemíOECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů.

Není-li možnéstanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže,že za tržní cenuje možnécenný
papír prodat), reálnáhodnota se stanovfjako upravená hodnota cennéhopapíru.
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná
o akcie, míře účastina vlastním kapitálu podílového fondu, pokud sejednáo podílové listy a současnéhodnotěcenného
papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.

Tržní a měnové přecenění akcií, podílových listů a ostatních podílů probíhá rozvahově skrze vlastní kapitál. Tržní
přecenění dluhových cenných papírů probíhá také rozvahověskrze vlastní kapitál. Přecenění je upravené o odloženou
daň, kterátakévstupuje do rozvahyskrzevlastní kapitál. Měnovépřecenění dluhovýchcenných papírů a úrokovývýnos
z dluhových cenných papírů vstupuje do výkazu zisku a ztráty.
C.

Majetkové účasti

Majetek jako Investiční příležitost ve Fondu představují majetkové účasti v obchodních korporacích. Prvotní ocenění
investice je provedeno na základě pořizovacích nákladů, včetně transakčních nákladů. Majetkové účasti v obchodních
korporacích jsou oceněny reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovována minimálně jedenkrát ročně znaleckým
posudkem, a to k poslednímu dni účetního období.
Osobou oprávněnouk ocenění majetku a dluhů na reálnou hodnotuje
.

Znalec v příslušném oboru jmenovaný pro tyto účely soudem,

.

odhadce vlastnící živnostenský list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej k výkonu oceňování
majetku a dluhů.

Ocenění je prováděnove smyslu ZISIFa tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou lze považovat cenu tržní,
tak jak je definována mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční částky a je definována
v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím
standardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC (International Valuation Standards
Committee) jako "odhadovanáčástka,za kterou by měly být majetky ke Dni ocenění směněnyv transakci bez osobních
vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají
informované, rozvážněa bez nátlaku"

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech je použita kombinace následujících elementárních
oceňovacích metod a přístupů:
. Metody výnosové
. Metoda porovnání

. Metody zjištění věcnéhodnoty- majetkové
. Metoda účetní hodnoty
. Metoda likvidační
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Aplikace metod (porovnání několikaoceňovacích metod).

Majetkové účastijsou oceňoványreálnou hodnotou a zisky/ztrátyz tohoto ocenění se zachycují ve vlastním kapitálu
v rámci položky"Oceňovací rozdíly".
D.

Ostatní aktiva

Ostatní aktivavytvořené Fondemjsou při prvotním ocenění oceněnynominální hodnotouvčetnětransakčních nákladů.
K datu účetní závěrkyjsou vykázányv reálnéhodnotě.
E. Pohledávkyza bankami a nebankovními subjekty
Pohledávky určené k investování jsou při prvotním ocenění oceněny nominální hodnotou včetně transakčních nákladů.
K datu účetní závěrkyjsou vykázányv reálnéhodnotě.
F

Přepočet cizí měny

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

přepočítávána do tuzemské měnyv kurzu vyhlašovaným ČNBplatným k datu účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta
z přepočtu aktiv a pasivvyčíslených v cizí měněje vykázánve výkazu zisku a ztrátyjako "Zisknebo ztráta z finančních
operací". Ziskneboztrátaz přepočtu investičních akcií a majetkovýchcennýchpapírů vyčíslených v cizí měněje vykázán
do vlastního kapitálu.
G.

Zdanění

Daňovýzáklad pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžnéhoúčetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani
a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím
očekávanédaňovésazby platné pro následující období. O odložené daňovépohledávce se účtuje pouze v případě,
kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Fondu vzniká
odloženádaňz titulu změnyocenění investičního majetku.
H.

Tvorba rezerv

Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pro který
platí následující kritéria:
.

existuje povinnost (právní nebo věcná), která je výsledkem minulých událostí,

.

je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,
přičemž pravděpodobně znamená s pravděpodobností vyšší než 50 %,

.

je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.
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l.

Spřízněné strany

Fond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládáúčetní jednotku, je ovládánaúčetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní jednotkou
(jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo

iii) spotuovládátakovouto účetní jednotku;
b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;

c) stranaje společným podnikem, ve kterémje účetní jednotka spoluvlastníkem;
d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku;

e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a)nebo d);
f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo nebo nepřímo

jakýkolivjednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatnéhlasovací právov danéstraněmá přímo nebo
nepřímo takovýtojednotlivec.
Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu
na to, zda je účtována cena.
J.

Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

Opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a změny účetních metod se vykazují v rozvaze

v položce Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období. Nevýznamné opravy výnosů a nákladů
minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období.
V průběhu Účetního období nebyly účtovány změny účetních metod ani opravy minulých let.

3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetní metody používané Fondem se v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nezměnily.

4

POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZADRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI

Investiční činnosti

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatkyna běžnýchúčtech

6657

8255

Celkem

6657

8255

Neinvestiční činnosti
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatky na běžných účtech

81

81

Celkem

81

81

Fond má dva běžné investiční účty. Jeden je vedený v české měně se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši 6 656 tis. Kč

a druhý běžnýúčetvedenýv cizí měně(EUR) se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši l tis. Kč.
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5

POHLEDÁVKYZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Investiční činnosti
tis. KČ

31. 12. 2019

Poskytnuté úvěry-jistiny

27491

Poskytnuté úvěry- naběhlé příslušenství
Celkem

31. 12. 2018
27491

6753

5378

34244

32869

Následující tabulkauvádí členění pohledávekzanebankovními subjektynazákladězbytkovésplatnostipohledávek:
tis. Kč

Do3 měsíců

3 měsíce -1 rok

Úvěrycelkem

34244

Celkem

34244

1-5 let

Nad 5 let

Pohledávkyza nebankovními subjektytvoří úvěrza společností ENGINECLASSICCARYSMANAGEMENTs.r.o. IČO:034
55459. Smlouva o úvěru byla uzavřena dne 5. 5. 2015 s úrokovou sazbou vevýši 5 % p. a. (na základědodatku č. l,
uzavřeného dne 30. l. 2017 byla úroková sazba snížena s účinností od l. 2. 2017 z původních 9, 5 % p. a. ), úvěrovým
rámcem ve výši 50 000 tis. Kč a dobou splatnosti k 31. 12. 2020. K 31. 12. 2019 je čerpán úvěrve výši 34 2434 tis. Kč
(ztoho 27491tis. Kčjistina a 6 753 tis. Kčnaběhlépříslušenství).
6

ÚČASTIS PODSTATNÝMA ROZHODUJÍCÍM VLIVEM

Investiční činnosti

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Akcie s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech

36357

18577

Celkem

36357

18577

Následující tabulkyobsahují detailnější informaceo jednotlivých majetkových účastech:

Obchodní firma nebo název, sídlo,

právní forma a předmět podnikání

ENGINECLASSICCARS
MANAGEMENTs. r. o.

Podíl na
základním

Výše základního
kapitáluzapsaného

Souhrnnávýše ostatních
složek vlastního kapitálu

vORvtis. Kč

v tis. Kč

100

34850

přímý

100

100

34850

Přímý

100

vlivu

kapitálu /
hlasovacích
právech v %

IČO:034 55 459
Celkem
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ENGINECLASSICCARS
MANAGEMENT s. r. o.
Zůstatek k 1. 1. 2019

Přírůstky

Pohledávky vůči

Úrokovévýnosy vztahující se

majetkové účasti

k poskytnutým úvěrům

Dluhy vůči majetkové účasti

32869
1375

1375

34244

1375

Úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2019

K 31. 12. 2019 Fond eviduje ve svém majetku 100 % obchodní podíl ve společnosti ENGINE CLASSIC CARS MANAGEMENT

s. r.O. (IČO:034 55 459) pořízený dne 10. 3. 2015 za 100tis. Kč.Zároveňke svédcečinnéspolečnosti Fond evidujetaké
příplatek mimo základní kapitál k 31. 12. 2019 v celkové výši 34 850 tis. Kč (k 31. 12 . 2018 ve výši 13 700 tis. Kč)
a oceňovací rozdíl ve výši 1407tis. Kč(k 31. 12. 2018ve výši 4 777 tis. Kč).
7

OSTATNÍ AKTIVA

Investiční činnosti

tis. Kč

31. 12. 2019

14

Odložená daňová pohledávka

31. 12. 2018

14

Zúčtování se státním rozpočtem

37

Ostatní

82

Celkem

133

8

OSTATNÍ PASIVA

Intestiční činnosti
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3006

46

Závazkyza dodavateli

148

219

Dohadné účty pasivní

427

559

3581

824

Závazkyvůčiinvestorům

Celkem

Závazkyvůči investorům představují závazkyvůči investorům, kteří poslati peněžní prostředky na bankovní účet Fondu
a kterým do konce účetního období nebyly za tyto prostředky emitovány investiční akcie. Dohadnéúčty představují
nákladyna auditvevýši 36 tis. Kč(v roce 2018vevýši 36tis. Kč), obhospodařovatelský poplatekve výši 278tis. Kč(v roce
2018ve výši 397 tis. Kč), služby depozitáře ve výši 25 tis. Kč(v roce 2018ve výši 25 tis. Kč), znaleckyposudekve výši 30
tis. Kč (v roce 2018ve výši 70 tis. Kč) a dohad na poplatek za FATCU a CRSve výši 10 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 30 tis.
Kč). Zbylých 48 tis. Kč tvoří dohad na vícestupňovou evidenci a vstupní poplatky (v roce 2018 nebyl tento poplatek
nárokován).
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9

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Neinvestiční činnosti

RČ/IČO

Jméno

Počet akcií

Podíl nafondu (%)

ENGINE Prague, s. r. o.

27 450 562

5

50

BH Securities, a. s.

60 192 941

5

50

10

100

Celkem

Základní kapitál byl ze 100% splacen.
10 EMISNÍ ÁŽIO,KAPITÁLOVÉFONDY
Investiční činnosti
tis. Kč

Počet investičních akcií v ks

Kapitálovéfondy

Emisní ážio

Zůstatek
k 1. 1. 2018

4803

39694

28

Emise investičních akcií třídy A

1569

13452

o

Zůstatek
k31. 12. 2018

6372

53146

28

Zůstatek
k 1. 1. 2019

6372

53146

28

Emise investičních akcií třídy A

1990

18430

o

Zůstatek
k 31. 12. 2019

8362

71576

28

11 OCEŇOVACÍROZDÍLY
Investiční činnosti

tis. Kč

Čistéinvestice do účastí

Zůstatek
k l. l. 2018

43

Zvýšení

4734

Zůstatek
k 31. 12. 2018

4777

Zůstatek
k l. l. 2019

4777

Snížení

-3370

Zůstatek

1407

k 31. 12. 2019

Hodnota čisté investice do účastí je tvořena pouze obchodním podílem ve společnosti ENGINE CLASSIC CARS
MANAGEMENT s. r. o. Přecenění k 31. 12. 2019 bylo zjištěno na základě znaleckého posudku. Rozdíl mezi opřizovací
cenou, příplatkem mimo základní kapůitál a cenou obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku k 31. 12. 2019
je vykázán jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu.
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12 NEROZDĚLENÝ
ZISKNEBONEUHRAZENÁZTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCHOBDOBÍ
Naúčetinvestiční částinerozdělenéhoziskuz přechozích období byla na základěrozhodnutí valnéhromadypřeúčtována
ztráta minulého účetního období ve výši 339 tis. Kč. Celkový nerozdělenýzisk Fonduje k 31. 12. 2019 evidovánve výši
1059 tis. Kč

Na účtu neinvestiční části neuhrazené ztráty z předchozích období nedošlo meziročně k žádným změnám, protože
na neinvestiční části nedochází k žádným pohybům. Celková nerozdělená ztráta neinvestiční části je tak k 31. 12. 2019
evidována ve výši -19 tis. Kč.
13 ZISK NEBO ZTRÁTAZA ÚČETNÍOBDOBÍ

Fond za sledovanéúčetní období dosáhl ztrátyve výši 379 tis. Kč. Ztráta bude převedena na účet nerozdělenéhozisku
z přechozích období.
14 PODROZVAHA

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Poskytnuté přísliby a záruky

22509

22509

Hodnoty předané k obhospodařování

77353

59915

Celkem

77353

59915

Fondvykazoval k 31. 12. 2019 výše uvedenéhodnoty předané společnosti AMISTAISk obhospodařování.
15 ČISTřÚROKOVÝ
VÝNOS
Investiční činnosti

tis. Kč

od 1. 1.2019

od l. l. 2018

do 31. 12. 2019

do 31. 12. 2018

Výnosyz úroků
Úrokyz poskytnutých úvěrů

1375

1358

Čistýúrokovývýnos

1375

1358
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16 VÝNOSYA NÁKLADYNA POPLATKYA PROVIZE
Investiční činnosti
od l. l. 2019
do31. 12. 2019

tis. Kč

od l. l. 2018
do 31. 12. 2018

Výnosy z poplatků a provizí

Výnosyze vstupních poplatků

54

Nákladyna poplatky a provize
Bankovní poplatky

-9

Náklady na ostatní poplatky a provize

-9
-17

Celkem

45

-26

Výnosy ze vstupních poplatků tvoří rozdíl mezi částkou, za kterou byly ve sledovaném účetním období emitovány akcie,
a poplatkem pro obhospodařovatele.
17 OSTATNÍ PROVOZNÍVÝNOSYA NÁKLADY
Investiční činnosti
od l. l. 2019
do 31. 12. 2019

tis. Kč

od l. l. 2018
do 31. 12. 2018

Ostatní provozní náklady

-16

-17

Celkem

-16

-17

Ostatní provozní nákladytvoří poplatek za vyhotovení čestnéhoprohlášení.
18 SPRÁVNÍNÁKLADY
Investiční činnosti
od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019

tis. KČ

od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018

Nákladyna obhospodařování

-181

-447

Nákladyna depozitáře

-305

-305

Náklady na audit

-127

-127

Náklady na administraci

-459

-214

-96

-45

-544

-397

-71

-133

1783

-1668

Účetnía daňovéporadenství
Náklady na odborného poradce
Ostatní správní náklady
Celkem
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Ostatní správní náklady se skládají z poplatku za právní služby ve výši 28 tis. Kč, poplatku za služby centrálního depozitáře

ve výši 33 tis. Kča poplatku za FATCU + CRSve výši 10 tis. Kč.

19 DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝ
ZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA
A. Splatná daň z příjmů
adi. l. 2019
do 31. 12. 2019

tis. Kč

od l. l. 2018
do 31. 12. 2018
-379

-353

o

o

-379

-353

Položkysnižující základdaněpodle § 34 ZDP

o

o

Snížený základdaně

o

o

Položkyodečitatelnéod základudaněpodle § 20 odst. 8 ZDP

o

o

Upravenýzákladdaněpo zaokrouhlení

o

o

Daňvypočtená při použití sazby5 %

o

o

Zisk nebo ztrátaza účetní období před zdaněním
Úpravavýsledku hospodaření pro daňovéúčely
Výsledekhospodaření upravený pro daňovéúčely

B. Odloženýdaňovýzávazek/pohledávka
Odložená daň z příjmů vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně
dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávanédaňovésazby platné pro období, ve kterém budou
odložený daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce ze ztráty roku 2019 ve výši
19 tis. Kč není účtováno z důvodu nemožnosti jejího budoucího uplatnění vzhledem k aktuálnímu portfoliu Fondu.

20 TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI
Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s nespřízněnými
stranami. Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou nijak zajištěny a jejich vypořádání se očekává formou peněžní
platby.
Transakce mezi spřízněnými osobami, které proběhly v účetním období, jsou zobrazeny v následující tabulce (hodnoty
jsou uváděné v tis. Kč). Mimo kumulativní souhrn pohledávek a výnosů došlo v průběhu účetního období k poskytnutí
příplatmu mimo ZK ve výši 21150 tis. Kč.
K31. 12. 2019vtis. Kc

Výnosy

Náklady

Pohledávky

ENGINE CLASSIC CARS MANAGEMENT s. r. o.

1375

34244

Celkem

1375

34244

Záva2ky

21 FINANČNÍNÁSTROJE,VYHODNOCENÍRIZIK
Fondje vystaven rizikovým faktorům, kteréjsou všechny blíže podrobněpopsányve statutu Fondu. Součástí vnitřního
řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná prostřednictvím
oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,

omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo
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zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméněv oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné
likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.
Tržní riziko

Pro posouzení současnéa budoucí finanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko
vyplývá z vlivu změnyvývoje celkovéhotrhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Tento vývoj závisí
na změnáchmakroekonomickésituace a je do značnémíry nepředvídatelný. Významtohoto rizika se dále zvyšujetím,
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 rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem
na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošlo k významným
dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit,
že historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.
Riziko nedostatečné likvidit

Vedle tržního rizika Fond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Fond nebude schopen
dostátsvým závazkůmv okamžik, kdysestanou splatnými. Fondu mohou vznikatzávazkyz jeho provozní činnosti (např.
závazky vůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např. úhrada kupní ceny za nabývané aktivum),
případně takéve vztahu k investorům Fondu z titulu žádostio 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 zestatutu Fondu,kterýmje definovánaminimální výše likvidního majetku drženápo celou dobu fungování
Fondu. Současně sleduje Fond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve vztahu k velikostem a časovým

strukturám závazků a pohledávek tak, aby Fond byl v kterýkoli okamžik schopen plnit všechny svoje aktuální
a předvídatelné závazky. V praxi tak Fond před uzavřením každého smluvního vztahu, ze kterého by mohl vyplývat
závazek,a následněpak po celou dobu, neždojde ke splacení, prověřuje svoji schopnosttento závazekuhradit dle výše
uvedeného postupu, aby nedošlo k ohrožení činnosti Fondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození zájmů
zainteresovaných stran.
Úrokové riziko

S ohledem na možnost Fondu nabývatdo svéhomajetku úročenáaktiva a zároveňmít úročenézávazky(typicky sejedná
o poskytnuté úvěryna straně aktiv či přijaté úvěryna 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 úrokovéhorizika se snaží Fond udržovat pozitivní úrokovýgap, tedy stav, kdy hodnota úrokověcitlivých aktiv
přesahuje hodnotu stejněúrokověcitlivých pasiv. Při nabytí úrokovéhoaktiva do majetku Fonduje porovnávánúrokový
výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a pasivy při zohlednění očekávaného
budoucího vývoje. V případě potřeby je úrokové riziko zajišťováno např. úrokovým swapem či jiným nástrojem
v závislosti na konkrétní situaci při zohlednění nákladů na zajištění.
Měnové riziko

Aktiva Fondu stejnějako jeho pasiva mohou být denominovánav různýchměnách.Fond tak můžebýt vystaven 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 měnovéhokurzu byla kompenzovánazměnou hodnoty pasiv. Pokud Fond není schopen dosáhnout
vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění měnového
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rizika - měnovéforwardy, swapy či jiné 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 nákladů na zajištění tohoto rizika.
Riziko rotistran

Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a standardními
mechanismy zajišťujícími bezrizikovévypořádání obchodu v ostatních případech. Riziko je řízeno při každétransakci
realizované Fondem, kdy jsou prověřovány možné negativní dopady na Fond vyplývající z vypořádání jeho transakcí.

Více než 99 % hodnoty aktiv a závazkůje v CZK,zbytekv EUR.Aktivajsou rozdělenapodle splatnosti následovně:
.

splatné na požádání v celikové výši 8, 71 % (31. 12. 2018:13, 91 %),

.

splatnédo l měsíce v celkovévýši 0,02 % (31. 12. 2018:0,22 %)

.

splatnéod l roku do 5 let v celkový výši 44, 27 % (31. 12. 2018 54,86 %)

.

bez specifikace v celkový výši 47 % (31. 12. 2018: 31, 01 %).

Pasiva podle doby splatnosti jsou rozdělena na splatná do l měsíce v celkové výši 0, 74 % (31. 12. 2018:1, 38 %)a bez
specifikace doby spiatnosti ve výši 99, 26 % (31. 12. 2018: 98, 62 %).
22 VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPO DATU ÚČETNÍZÁVĚRKY

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020
se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace
neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější,

než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, obhospodařovatel není v současné době schopný
spolehlivě kvantifikovat potenciální dopadytěchto událostí na fond. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty či snížení
hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrne administrátorfondu do účetnictví a účetní závěrkyv roce 2020.
Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na fond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv
na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Základemtéto úvahyje skutečnost, žeinvestiční činnostje ze své podstaty
nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitá tržní fluktuace a v případě snížení ceny aktiv

nabývaných investičním fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s cílem zhodnocení držením
v dlouhodobém horizontu, ve kterém je i celospolečensky předpokládán návrat k normálu. Provozní a jiné náklady

spojenés vlastnictvím tohoto majetku jsou vůči hodnotěmajetku a uvažovanýchvýnosech z něj nízké a existenci fondu
nemohou ohrozit. Závazky fondu jsou pravidelně testovány zátěžovými testy, které též neindikují zvýšené riziko

ukončení činnosti fondu. Administrátor k datu účetní závěrkyrovněž neobdržel žádnénestandardní žádosti investorů
fondu o ukončení jejich účastive fondu.Vzhledemk těmtoskutečnostem byla účetní závěrkak 31. 12. 2019 zpracována
za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Nemůžeme však vyloučit
eventualitu, že delší období uzavírek, zpřísnění daných opatření nebo následný negativní dopad těchto opatření

na ekonomické prostředí, v němž působíme, bude mít negativní vliv na Podfond, její finanční situaci a výsledek
hospodaření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Danou situaci nadálepečlivěsledujeme a budeme reagovat
tak, abychom zmírnili dopad těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.
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Kroměvýše uvedeného nejsou obhospodařovateli známyžádnédalší významné události, které by měly vliv na účetní
závěrku Fondu.

V Praze dne 30. 4. 2020

ENGINE

SSICCARSSICAV,a.s.

AMISTA nv stiční společnost, a.s.
sta utární ředitel

ng. PetrJanoušek
po "řený zmocněnec
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Zprava nezavisleho auditora pro akcionare fondu
ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s.
Vyrok auditora
Provedli jsme audit pi'ilozene ucetni zaverky fondu ENGINE CLASSIC CARS
SICAV, a.s. (dale take ,,Fond") sestavene na zaklade ceskych ucetnich pFedpisu, ktera
se sklada z rozvahy k 31. prosinci 2019, vykazu zisku a ztraty a pFehledu o zmenach
vlastniho kapitalu za rok koncici 31. prosincem 2019 a pFilohy v ucetni zaverce, ktera
obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici informace.
Udaje o Fondu jsou uvedeny v bode 1 pfilohy v teto ucetni zaverce.
Podle naseho nazoru pfilozena ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv
a pasiv Fondu k 31. prosinci 2019 a nakladu a vynosu a vysledku jeho hospodaFeni za
rok koncici 31. prosincem 2019 v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy.
Zak/ad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru
Geske republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA) pFipadne
doplnene a upravene souvisejicimi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost
stanovena temito pFedpisy je podrobneji popsana v oddilu Odpovednost auditora za
audit ucetni zaverky. V souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem pFijatym
Komorou auditoru Geske republiky jsme na Fondu nezavisli a splnili jsme i dalsi eticke
povinnosti vyplyvajici z uvedenych pFedpisu. Domnivame se, ze dukazni informace,
ktere jsme shromazdili, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadFeni naseho
vyroku.
Ostatni informace
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 pism. b) zakona o auditorech informace
uvedene ve vyrocni zprave mimo ucetni zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatni
informace odpovida statutarni organ Fondu.
Nas vyrok k ucetni zaverce se k ostatnim informacim nevztahuje. Presto je vsak soucasti
nasich povinnosti souvisejicich s auditem ucetni zaverky seznameni se s ostatnimi
informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamnem (materialnim)
nesouladu s ucetni zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetni jednotce ziskanymi behem
auditu ucetni zaverky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne
(materialne) nespravne. Take posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vsech
vyznamnych (materialnich) ohledech vypracovany v souladu s pFislusnymi pravnimi
pFedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splnuji pozadavky
pravnich pFedpisu na formalni nalezitosti a postup vypracovani ostatnich informacf
KPMG Cesk8 republika Audit, s.r.o., clen site nezavislYch Clenskycn spoletnosti KPMG
pfidruZ.enYch ke KPMG International Cooperative (., KPMG ln temationat·). SvYcarske
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v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pffpadne nedodrzeni uvedenych pozadavku
by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnich informacf.
Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadime, ze
•
ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni
v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu
s ucetni zaverkou a
•
ostatni informace byly vypracovany v souladu s pravnimi predpisy.
Dale jsme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomi o Fondu, k nimz jsme
dospeli pri provadeni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamne (materialni) vecne
nespravnosti. V ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnich informacich
zadne vyznamne (materialni) vecne nespravnosti nezjistili.
Odpovednost statutarniho organu a spravni rady Fondu za ucetni zaverku
Statutarni organ Fondu odpovida za sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctivy
obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy a za takovy vnitrni kontrolni system, ktery
povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne
(materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou.
Pri sestavovani ucetni zaverky je statutarni organ Fondu povinen posoudit, zda je Fond
schopen nepretrzite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v priloze v ucetni zaverce
zalezitosti tykajici se jeho nepretrziteho trvani a pouziti predpokladu nepretrziteho trvani
pri sestaveni ucetni zaverky, s vyjimkou pripadu, kdy statutarni organ planuje zruseni
Fondu nebo ukonceni jeho cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou moznost, nez tak
ucinit.
Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi Fondu odpovida spravni rada.
Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky
Nasim cilem je ziskat primerenou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje
vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat
zpravu auditora obsahujici nas vyrok. Primerena mira jistoty je velka mira jistoty,
nicmene neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi predpisy ve
vsech pripadech v ucetni zaverce odhali pfipadnou existujici vyznamnou (materialni)
nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuji se
za vyznamne (materialni), pokud lze realne predpokladat, ze by jednotlive nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, ktera uzivatele ucetni zaverky na jejfm
zaklade prijmou.
Pri provadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi predpisy je nasi povinnosti uplatnovat
behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasi
povinnosti:
•
ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialni) nespravnosti ucetni zaverky
zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy
reagujici na tato rizika a ziskat dostatecne a vhodne dukazni informace, abychom
na jejich zaklade mohli vyjadi'it vyrok. Riziko, ze neodhalime vyznamnou
(materialni) nespravnost, k niz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez riziko
neodhaleni vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene chybou, protoze

•

•
•

•

soucasti podvodu mohou byt tajne dohody (koluze), falsovani, umyslna opomenutf,
nepravdiva prohlaseni nebo obchazeni vnitfnfch kontrol.
Seznamit se s vnitfnim kontrolnfm systemem Fondu relevantnim pro audit
v takovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne
s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadfit nazor na ucinnost jeho
vnitfnfho kontrolnfho systemu.
Posoudit vhodnost pouzitych ucetnich pravidel, pfimefenost provedenych ucetnfch
odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarni organ Fondu uvedl v pfiloze
v ucetni zaverce.
Posoudit vhodnost pouziti pfedpokladu nepfetrziteho trvani pfi sestaveni ucetnf
zaverky statutarnim organem a to, zda s ohledem na shromazdene dukazni
informace existuje vyznamna (materialni) nejistota vyplyvajfcf z udalosti nebo
podminek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Fondu nepfetrzite trvat.
Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialni) nejistota existuje, je
nasi povinnosti upozornit v nasi zprave na informace uvedene v teto souvislosti v
pfiloze v ucetni zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadfit
modifikovany vyrok. Nase zavery tykajici se schopnosti Fondu nepfetrzite trvat
vychazeji z dukaznich informaci, ktere jsme ziskali do data nasi zpravy. Nicmene
budouci udalosti nebo podmfnky mohou vest k tomu, ze Fond ztrati schopnost
nepfetrzite trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, cleneni a obsah ucetni zaverky, vcetne pfilohy,
a dale to, zda ucetni zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti
zpusobem, ktery vede k vernemu zobrazeni.

Nasr povinnosti je informovat osoby povefene spravou a ffzenim mimo jine
o planovanem rozsahu a nacasovani auditu a o vyznamnych zjistenich, ktera jsme
v jeho prubehu ucinili, vcetne zjistenych vyznamnych nedostatku ve vnitfnim kontrolnim
systemu.

Statutarni auditor odpovedny za zakazku
Ing. Veronika Strolena je statutarnfm auditorem odpovednym za audit ucetnf zaverky
fondu ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s. k 31. prosinci 2019, najehoz zaklade byla
zpracovana tato zprava nezavisleho auditora.

V Praze, dne 30. dubna 2020
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