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Pro uéely vyroéni zpravy m aji nize uvedené pojmy nasledujici vyznam:
AMISTAIS

AMISTA investiéni spoleénost, a.s., ICO: 274 37 558, se sidlem Pobfe#ni 620/3, Praha 8, PSC 186 00

CNB

Ceské narodni banka

Den ocenéni

Posledni den Uéetniho obdobi

Fond

HENRY IF SICAV a.s., ICO: 080 83 398, se sidlem Praha 8, Pobfezni 620/3, PSC 186 00, obchodni
spole¢nost Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B
24338

Podfond

HENRY IF, podfond HYDROGEN 2, NID: 75162431

Uéetni obdobi

Obdobi od 17. S. 2021 do 31. 12. 2021

Neinvesti¢ni €ast Fondu

Majeteka dluhy Fondu, které nejsou souéasti majetku a dluht Fondu z investiéni €innosti a nejsou
zanrnuty do Zadného z podfondil vytvofenych Fondem ve smystu ust. § 165 odst. 2 ZISIF.

Pro uéely vyroéni zpravy m aji nize uvedené pravni predpisy nasledujici vyznam:
Dohoda mezi Ceskou republikou a Spojenymi staty americkymi o zlepSeni dodrZovani dafiovych
Dohoda FATCA

.

.

Zakon o auditorech

predpisd v mezinarodnim méfitku a s ohledem na pravni pFedpisy Spojenych stat americkych o
informacich a jejich oznamovani obecné znama jako Foreign Account Tax Compliance Act,
vyhlaSena pod €. 72/2014 Sb.m.s.
Zakon €. 93/2009 Sb., o auditorech a o zméné nékterych zakond (zakon o auditorech), ve znéni

pozdéjsich predpist

Zakon o danich z pfijmu

Zakon €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon o uéetnictvi

Zakon €, 563/1991 Sh., o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist

ZISIF

Zakon €. 240/2013 Sb., o investicnich spoleénostech a investiénich fondech, ve znéni pozdéjsich
predpist

ZMSSD

Zakon €, 164/2013 Sb., o mezinarodni spolupraci pri spravé dani a o zméné dalsich souvisejicich

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd
70K

Zakon €. 90/2012 Sb., @ obchodnich spoleénostech
korporacich), ve znéni pozdéjgich predpisd

ZPKT

Zakon C. 256/2004 Sb., o podnikani na kapitalovém trhu, ve znéni pozdéjgich predpisth

vyhlaska

a druzstvech

(zakon

o obchodnich

Vyhlaska ¢. 234/2009 Sb., o achrané proti zneuzivani trhu a transparenci, ve znéni pozdéjgich
predpist

Cestné prohlaseni
Jako opravnéna osoba Podfondu, timto prohlasuji, Ze dle mého nejlepsiho vedomi, podava tato vyrocni
zprava vérny a poctivy obrazo finanéni situaci, podnikatelské Cinnosti a vysledcich hospodafeni Podfondu
za uplynulé uéetni obdobi a také o vyhlidkach budouciho vyvoje finanéni situace, podnikatelske Cinnosti a
vysledkt hospodafeni Podfondu.
V Praze dne 02. 11. 2022

HENRY
Ser

[F/SICAV a.s.

invest/Gni spoleénost, a.s.
Clea pi dstavenstva

Ing. OndFej Horak. povéfeny zmocnénec

Prehled podnikani, stav majetku
Podfondu investicniho fondu a
majetkovych ucasti
HENRY IF SICAV a.s., ICO: 080 83 398, se sidlern Praha 8, Pobfezni 620/3, PSC 186 00,
obchodni spolecnost zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze

Fond

pod sp. zn. B 24338

1.

Podfond

HENRY IF, podfond HYDROGEN 2, NID: 75162431

Uéetni obdobi

Obdobi od 17. 5. 2021 do 31. 12. 2021

CINNOST PODFONDU V UGETNIM OBDOBi

V Uéetnim obdobi se Podfond zaméfil na investice a vyhledavani investiénich pfilezitosti v oblasti vodikové
ekonomiky

vregionu

CEE.

Strategie

Podfondu

je

postavena

na

vertikaini

integraci

vodikového

hoednotového fetézce. Pro uspéSnou Cinnost potrebuje Podfond viastni zelenou energii pro viastni zeleny
vodik a vlastni zelenou spotfebu v logistice a dopravé.

1.1. HOSPODARENiI PODFONDU
Vérny a vyCerpavajici obraz o hospodafeni Podfondu poskytuje Fadna uéetni zavérka sestavena za Uéetni
obdobi a priloha k ucetni zavérce, véetné zpravy auditora, ktera je nedilnou souéasti vyroéni zpravy.
Podfond je ucetné a majetkové addélenou €asti jméni Fondu. O majetkovych pomérech Podfondu, jakoz i
0 dalSich skuteCnostech, se vede uéetnictvi tak, Ze umozZnilo sestaveni UGetni zavérky samostatné za
Podfond. Samostatné za Podfond je také sestavena tato vyroéni zprava. Podfond nema pravni osobnost,
proto jsou informace vztahujici se k jeno organim obsazeny ve vyroéni zpravé Fondu.
Hospodafeni Podfondu skonéilo v Uéetnim obdobi vykazanym zapornym hospodafskym vysledkem ve vy&i
-500 tis. Ke pred zdanénim. Ztrata je tvofena spravnimi naklady ve vySi -500 tis. Ké.
1.2. STAV MAJETKU PODFONDU

Podfond zahajil svou Cinnost v prvni poloviné roku 2021. V Uéetnim obdobi dole pouze k emisiinvestiénich
akcii ve vySi 9 400 tis.Ké.
Portfolio Podfondu je financovano ze 98 % vlastnimi zdroji, a to kapitalovymi fondy. Z 2 % je majetek
Podfondu kryt cizimi zdroji kratkodobymi (ostatnimi pasivy).

AKTIVA

Podfond vykazal v rozvaze ke Dni ocenéni aktiva v celkové vy8i 9 099 tis. KE, ktera tvofi ze 100 % penézni
prostfedky na bankovnich uctech ve vySi 9 099 tis. Ke.

Struktura aktiv je zobrazena na nize uvedenem grafu:
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Struktura aktiv Podfondu

& Pohledavky za bankami

prosinec 21

PASIVA

Celkova pasiva Podfondu ve vySi 9 099 tis. Ké jsou tvorena z 2,19 % cizimi zdroji (ostatni pasiva ve vySi 199
tis. Ké) a viastnim kapitalem Podfondu ve vy3i 8 900 tis. Ké (97,81 %). Viastni kapital je tvofen kapitalovymi
fondy ve vy3i 9 400 tis. Ké a ztratou za dané uéetni obdobi ve vySi -500 tis. KC.
Struktura pasiv je zobrazena na nize uvedenem grafu:

FORNWAUDNAOS

Miliony Ké
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Struktura pasiv Podfondu

@ Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi
@ Kapitdlové fondy
®@ Ostatni pasiva
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2.

VYHLED NANASLEDUJICi OBDOBI

Z Nlediska vyznamnéjgich investiénich udalosti bude Podfond usilovat o dokonéeni prvni fotovoltaicke
elektrarny v Polsku a zahajeni dalsich projektt na vyrobu zelené energie take v dalSich zemich regionu CEE.
Podfond bude pokracovat ve své strategii a bude oslovovat logistické spole¢nosti a bude jim nabizet
uplatnéni vodiku v logistice. Podfond jiz vede diskuse s prvnim velkym hracem, a to spole¢nosti DB
SCHENKER. Podfond dokonéuje jednani se spoleénosti TOYOTA MATERIAL HANDLING s.r.o., ktera by se
méla stat vyznamnym dodavatelem manipulaéni techniky. Podfond zaéne pfipravovat presun investice v

CHEMINVEST s.r.o. z Podfondu HYDROGEN 1 do HYDROGEN 2. Tento presun by mél byt dokonéen do konce
roku 2022.

Vliv pandemie COVID-19
Na rozvoj Podfondu ma pandemie spise pozitivni dopad, jelikoz se vyrazné diskutuje snizeni emisi CO. a
Podfond je zaméfen na vodikove technologie.
Pandemie COVID-19 nema ve fondu zadné dopady na pinéni z finanénich aktiv.
Stale jsme v obdobi rozvoje, tak jak bylo deklarovano pii zalozeri.
Fond neimplementoval a v budoucnu ani neplanuje zavadét proticovidove opatieni. Nyni vyhodnocuje
celosvétové dopady pandemie a podle vysledkti bude v nasledujicim obdobi rozhodnuto o jejich
pfipadnych zavedenich.

Profil Podfondu
1.
Nazev:

ZAKLADNIUDAJE O PODFONDU
HENRY IF, podfond HYDROGEN 2

identifikaéni udaje:
NID:

DIC:

75162431

CZ685603438

Sidlo:

Ulice:

Pobfrezni 620/3

Obec:

Praha 8

psec:

186 00

Vznik:

Podfond je v souladu s ust. § 165 odst. 1 ZISIF uéetné a majetkové oddélena Cast jméni Fondu. Fond byl
zaloZen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neuréitou zakladatelskou listinou ze dne 12. 4. 2019 a vznikl
zapisem do obchodniho rejstiiku vedeneho Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 24338 dne 12. 4, 2019.
Fond byl zapsan do seznamu vedeného CNB dne 27. 3. 2019
Pravni forma Fondu je akciova spoleénost s proménnym zakladnim kapitalem. Fond se pfi své Cinnosti ridi
éeskymi pravnimi predpisy, zejm. ZISIF a ZOK. Sidlem Fondu je Ceska republika a kontaktni Udaje do
hlavniho mista vykonu jeho Ginnosti jsou: AMISTA IS, PobfezZni 620/3, Praha 8, PSC 186 00, tel: +420 226
233 110, Webové stranky Fondu jsou https://www.amista.cz/henryf.

Podfond byl vytvofen na dobu neuréitou dne 14. 5. 2021 rozhodnutim statutarniho organu Fondu, ktery
zarovef vypracoval jeho statut, jenz byl nasledné schvalen dozorci radou Fondu. Podfond byl zapsan do

seznamu vedeneho CNB ke dni 17. 5. 2021,
Akcie:

Akcie:

8.800.000 ks kusovych akcii na jméno v zaknihované podobé
(investiéni akcie tiidy A)

Akcie:

600.000 ks kusovych akcii na jméno v zakninovane padobé
(investiéni akcie tidy Z)

Cisty obchodni majetek:

8 900 tis. Ke

Organy Podfondu
Predstavenstvo

AMISTA investiéni spoleénost, a.s.

(od 12. 4. 2019)

ICO: 274 37 558
Sidlo: Pobfe#ni 620/3, Praha 8, PSC 186 00

Zastoupeni pravnické osoby

Ing. Ondrej Horak, povéfeny zmocnénec

(od 12. 4. 2019)

Predstavenstvo je statutarnim organem Fondu, kterému pfislusi obchodni vedeni Fondu a ktery zastupuje
Fond navenek. Pfedstavenstvo se ridi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, stanovami a statutem Fondu,
resp. jeho podfondu. Predstavenstvo mj. také svolava valnou hromadu Fondu a schvaluje zmény statutu
Fondu a jeho podfondu. Predstavenstvo je voleno valnou hromadou Fondu.
Predstavenstvo ma jediného Elena.

Predstavenstvo urcuje zakladni zaméfeni obchodniho vedeni Fondu.
Predstavenstvo nezfidilo zadny poradni organ, vybor Gi komisi.

Predseda dozoréi rady:

Ladislav Ornst

(od 12. 4.2019)

narozen: 6, 4.1973

vzdélani: vysokoSkolske

Clen dozoréi rady:

Petr MatuSka

(od 12. 4. 2019)

narozen: 22. 3.1976
vzdélani: stfedoSkolské

€len dozoréi rady:

Roman Horak

(od 12. 4. 2019)

narozen: 15, 2.19865
vzdélani: stfedoSkolské

Dozorci rada dohlizi na fadny vykon Einnosti Fondu, jakoz i provadi dalsi Ginnosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
Dozoréi rada se sklada ze tii lend, volenych valnou hromadou.

2.

UDAJE O ZMENACH SKUTECNOSTI ZAPISOVANYCH DO OBCHODNIHO REJSTRIKU, KE KTERYM
DOSLO BEHEM UGETNIHO OBDOBi

Podfond jako u¢etné a majetkové oddélena East jméni Fondu nema pravni osobnost,
zapisovan do obchodniho rejstiiku.

proto ani neni

3.

UDAJE OINVESTIGNI
PODFOND

SPOLEGNOSTI,

KTERA

VUCGETNIM

OBDOBi

OBHOSPODAROVALA

V Uéetnim obdobi obhospodafovala a administrovala Fond AMISTAIS.
AMISTAIS vykonava svou Cinnost investiéni spoleénosti na zakladé rozhadnuti CNB é.j.41/N/69/2006/9 ze
dne 19. 9. 2006, jez nabylo pravni moci dne 20. 9. 2006.
AMISTA IS se na zakladé ust. § 642 odst. 3 ZISIF povazuje za investi€ni spolecnost, ktera je opravnéna
pfesahnout rozhodny limit, a je opravnéna k obhospodafovani investiénich fond nebo zahraniénich
investiénich fond, a to fond kvalifikovanych investort: (s vyjimkou kvalifikovanych fondti rizikoveho
kapitalu a kvalifikovanych fonda socialniho podnikani) a zahraniénich investiénich fonda srovnatelnych s
fondem kvalifikovanych investort (s vyjimkou kvalifikovanych fondu rizikoveno kapitalu a kvalifikovanych
fonda socialniho padnikani), a dale je opravnéna k provadéni administrace investiénich fond: nebo
zahraniénich investiénich fondt dle ust. § 11 odst. 1 pism. b) ZISIF ve spojeni s ust. § 38 odst. 1 ZISIF, a to
administrace fond& kvalifikovanych investord (s vyjimkou kvalifikovanych fondu rizikového kapitalu a
kvalifikovanych fondt socialniho podnikani) a zahraniénich investiénich fondti srovnatelnych s fondem

kvalifikovanych investord (s vyjimkou kvalifikovanych fondt rizikovéno kapitalu a kvalifikovanych fonda
socialniho podnikani).
AMISTA IS vykonavala pro Podfond Cinnosti dle statutu Fondu, resp. Podfondu. Jednalo se napf. o vedeni
uéetnictvi, ocehovani majetku a dlund, vypoéet aktualni cisté hodnoty majetku na jednu akcii vydavanou

Fondem, zaji8téni vydavani a odkupovani akcif a vykon dalich Cinnosti souvisejici s hospodarenim
s hodnotami v majetku Podfondu (poradenska Cinnost tykajici se struktury kapitalu, poradenstvi v oblasti
premén obchodnich spoleénosti nebo prevodu obchodnich podilé apod.).
Portfolio manazer

Radim Vitner
narozen: 1976

vzdélani: Masarykova obchodni akademie Rakovnik
Radim Vitner je zaméstnan ve spoleénosti AMISTA IS na pozici portfolio manazer od 1. 7. 2011. Pred
prichodem do AMISTA IS pracoval deset let na pozici uéetniho a finanéniho analytika ve spolecnosti Zepter
International s.r.o. Predtim sbiral zkuSenosti mimo jiné ve spoleénostech SPT Telecom, a.s. a Kralovsky
pivovar KruSovice a.s.

Portfolio manazer

Ing. Robert Mocek
narozen: 1961

vzdélani:

Vysokaé

8kola

dopravy

a

spojd,

Zilina,

fakulta

Provozné-

ekonomicka
Pfed pfichodem do AMISTA

IS poskytoval konzultace v oblasti financovani

podnikatelskych projektU a

poradenstvi v oblasti privatnino bankovnictvi a spravy majetku v ramci svého Zivnostenskeho opravnéni.
Pred timto obdobim pracoval vice nez 25 let v bankovnictvi na manazerskych postech v oblasti privatniho
bankovnictvi a spravy aktiv.
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Portfolio manazer

Vojtéch Ruffer, MSc.

narozen: 1995
vzdélani: Vrije Universiteit Amsterdam, obor Finance
Do AMISTA

IS nastoupil jako absolvent

magisterského

studia

na Vrije Universiteit v Amsterdamu.

Vystudoval obor Finance se zaméfenim na kapitalové trhy, ocefovani aktiv a finanéni derivaty. Pred
studiem v Nizozemsku pracoval v Raiffeisenbank, a.s. naoddéleni Corporate Development, které se
specializovalo na zlepSovani internich procest, projektovy management a analytickou podporu
obchodnim utvarum a vy$Simu managementu banky.

Portfolio manazer

Ing. Michal Kusak, Ph.D.
narozen: 1973
vzdélani:
VSE
Praha,
program
Podnikova ekonomika a management

Mezinarodni

obcnod,

Do AMISTA IS nastoupil po vice jak dvacetiletech zkuSenosti v oblasti fizeni investic a podnikovych financi.
Vpribéhu své kariéry pracoval jako konzultant fuzi a akvizic (M&A), na transakcich financovanych
korporatnim i privatnim kapitalem (private equity). Naposledy pUisobil v pfedni mezinarodni poradenské
spoletnosti BDO Advisory s.r.o. a v oblasti Fizeni rizik u spolecnosti Aon Central and Eastern Europe a.s.

4.

UDAJE O DEPOZITARI PODFONDU

Obchodni firma:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sidlo:

(od 11. 6. 2019)

Zeletavska 1525/1, Praha 4 - Michle, PSC 140 92

ICO:

649 48 242

5.

UDAJEOHLAVNIM PODPURCI

VUéetnim obdobi pro Podfond nevykonavaly éinnost hlavnino
poskytovat investiéni sluzby, Podfond nemél hlavniho podptrce.

6.

podptirce

Zadné

osoby

opravnéné

UDAJE O OSOBACH, KTERE BYLY DEPOZITAREM POVERENY USCHOVOU NEBO OPATROVANIM
MAJETKU PODFONDU, POKUD JE U TECHTO OSOB ULOZENO NEBO TEMITO OSOBAMI JINAK
OPATROVANO VICE NEZ 1 9% HODNOTY MAJETKU PODFONDU

DepozitaF nepovéril v Uéetnim obdobi Z4dnou osobu uschovou nebo opatrovanim majetku Podfondu.

7.

UDAJE

©

UPLATACH

PRACOVNIKU

A

VEDOUCICH

SOB

VYPLACENYCH

OBHOSPODAROVATELEM PODFONDU PRACOVNIKUM NEBO VEDOUCIM OSOBAM FONDU
AMISTA IS jako obhospodafovatel Podfondu uvadi v pfedepsaném ¢élenéni prehled o mzdach, Uplatach a
obdobnych pfijmech svych pracovnikd a vedoucich osob ve své vyroéni zpravé. Participace Podfondu na

1

téchto Uplatach je zahrnuta v uplaté investi¢ni spole¢nosti za poskytovani sluzeb obhospodarovani
Podfondu.
Fond nevyplatil z majetku Podfondu v Uéetnim obdobi obhospodafovateli Zadné odmény za znodnoceni
kapitalu.
8.

UDAJE

©

UPLATACH

PRACOVNIKU

A

VEDOUCICH

OBHOSPODAROVATELEM PODFONDU PRACOVNIKUM NEBO
S PODSTATNYM VLIVEM NA RIZIKOVY PROFIL PODFONDU

OSOB_

VEDOUCIM

VYPLACENYCH
OSOBAM

FONDU

Zadné takove odmény nebyly obhospodafovatelem z majetku Podofndu v Uéetnim obdobi vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOZ HODNOTA PRESAHUJE 1% HODNOTY MAJETKU PODFONDU

Majetek Podfondu ke Dni ocenéni je tvofen ze 100 % penéZni prostiedky na béznych uctech ve vysi 9 099
tis. Ké.
10. INFORMACE O AKTIVITACH V OBLASTI VYZKUMU A VYVOJE
Podfond nevyvijel v Uéetnim obdobi Zadné aktivity v oblasti vyzkumu a vyvoje.

11. INFORMACE
OAKTIVITACH
VOBLASTI
A PRACOVNEPRAVNICH VZTAZICH
Podfond

jako Wéetné a majetkové oddélenou

OCHRANY

¢asti jméni Fondu

ZIVOTNIHO

PROSTREDI

nefesi problémy ochrany Zivotniho

prostredi a v Uéetnim obdobi nevyvijel Zadné aktivity v této oblasti.
Jelikoz je Podfond uéetné a majetkové oddélenou éasti jméni Fondu, nebyl v Podfondu v Uéetnim obdobi
zaméstnan Zadny zaméstnanec.

12. INFORMACE O OBCHODECH ZAJISTUJICICH FINANCOVANI (SFT)
Zadné takové obchody béhem Uéetniho obdobi neprobéhly.

13. INFORMACE O POBOCCE NEBO JINE CASTI OBCHODNIHO ZAVODU V ZAHRANICI
Podfond nema Zadnou poboéku Gi jinou ast obchodniho zavodu v zahranici.
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14. FONDOVY KAPITAL PODFONDU A VYVOJ HODNOTY AKCIE

K datu:
Fondovy Kapital tiidy A(Ké)

31.12. 2021
-_

OO

Poéet emitovanych investiénich akcii trida A v UCetnim obdobi (ks)

8331962

8800000

Poéet odkoupenych investiénich akcii tfida A v Uéetnim obdobi (ks)
Poéet vydanych investiénich akcii t?ida A ke konci Uéetniho obdobi(ks)

Fondovy kapital na 1 investiéni akcii tfida A (Ké)

0
8 800 000

0,9468

K datu:

31.12, 2021

Fondovy kapital tridy z(Ké)

568 088

Poéet emitovanych investiénich akcii trida A v Uéetnim obdobi (ks)

600 000

Poéet odkoupenych investiénich akcii tfida A v Uéetnim obdobi (ks)

0

Poéet vydanych investiénich akcii trida A ke konci Uéetniho obdobi(ks)

Fondovy kapital na 1 investiéni akcii trida A (Ké)

600 000

0,9468

Jedna se o prvni Uéetni obdobi Podfondu, a proto neni uvedeno srovnani fondového kapitalu za predesla
obdobi. Graf vyvoje fondového kapitalu na akcii tfidy A a Z neni uveden, protoze jeho hodnota byla zatim
stanovena pouze jednou, a to ke Dni ocenéni.
15. INFORMACE O PODSTATNYCH ZMENACH STATUTU PODFONDU
V prdibéhu Uéetniho obdobi doglo k nasledujicim podstatnym zménam statutu Podfondu:
Ke dni 16. 6. 2021 byl statut zménén tak, Ze doslo k dopInéni moZnosti pro minimalni vstupni investici dle
§ 272 odst. 1.

16. INFORMACE O NABYTI VLASTNICH AKCIi NEBO VLASTNICH PODILU
Podfond v Uéetnim obdobi nevlastnil Zadné viastni akcie ani podily.
17. INFORMACE O SKUTECNOSTECH, KTERE NASTALY PO ROZVAHOVEM DNI
Vdobé mezi rozvahovym dnem a datem sestaveni této vyroéni zpravy nenastaly Zadné skutecnosti
vyznamneé pro naplinéni uéelu vyroéni zpravy.
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18. KOMENTAR K PRILOHAM
Souéasti této vyroéni zpravy jsou piilohy, které podavaji informace o hospodafeni Podfondu. V souladu s
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy obsahuje tato vyrocni zprava téz Ucetni zavérku, vCetné jeji pfilohy a
zpravu nezavislého auditora. Zprava o vztazich je vypracovana na urovni Fondu.
Hodnoty uvadéné v prilohach jsou uvedeny v tisicich KC. Rozvaha, vykaz zisku a ztraty a prehled o zménach
viastnino kapitalu obsahuji udaje uspofadané podie zvlaStnino pravniho predpisu upravujicino ucetnictvi.
Kazda z polozek obsahuje informace o vySi této polozky za bezprostfedné predchazejici ucetni obdobi.
Pokud nejsou nékteré tabulky nebo hodnoty vypinény, udaje jsou nulove.
Dalsi informace jsou uvedeny v pfiloze ucetni zavérky.
Kromé udaju, které jsou popsany v piiloze uéetni zavérky, nenastaly zZadné dalsi vyznamné skutecnosti.
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Uéetni zavérka k 31. 12. 2021
HENRY IF, podfond HYDROGEN 2
Uéetni jednotka:
HENRY IF, podfond HYDROGEN 2
Sidlo: PobFezni 620/3, PSC 186 00 Praha 8
Predmét podnikani: Cinnost investiéniho fondu

kvalifikovanych investort
Okamzik sestaveni ucetni zavérky: 17.10.2022

ROZVAHA k 31. 12. 2021
tis. KE

_

Poznamka

31.12, 2021

4

9099

AKTIVA
3

Pohledavky za bankami a druzstevnimi zaloznami

vtom:

a) splatné na pozadani

9099

Aktiva celkem

tis. Ké

9099

-

Poznamka

31.12.2021

PASIVA
4

Ostatni pasiva

5

Cizi zdroje celkem
12

199
199

Kapitalove fondy

6

16 — Zisk nebo ztrata za Uéetni obdobi

7

9400
-500

Cista hodnota aktiv pripadajici akcionartim

8900

Pasiva celkem

9099

PODROZVAHOVE POLOZKY k 31.12. 2021
vtis. KE

Poznamka

Podrozvahova aktiva
8

31.12.2021

——

Hodnoty pfedané k obhospodafovani

7
8

Podrozvahova pasiva

18

9099

VYKAZ ZISKU A ZTRATY od 17.5.2021 do 31. 12. 2021
Od 17.5.2021

tis. KE

Poznamka
do31. 12.2021

9

Spravni naklady

—

9

19

Zisk nebo ztrata za Uéetni obdobi z bézné Cinnosti pfed zdanénim

23

Daf z prijma

24

Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdanéni

-500

b) ostatni spravni naklady

-500
-500
10

0
-500

PREHLED O ZMENACH GISTYCH AKTIV PRIPADAJICICH DRZITELUM INVESTICNICH AKCli K 31. 12. 2021
v tis. KE

31.12.2021

Zastatekk 17.5.2021

=

0

Odkup investiénich akcil

0

Emise investitnich akcii

9400

Zisk/ztrata za uetni obdobi
Zustatek
k

. On.

-500

31.12. 2021

ok bw /

rsvp é ne”

8900
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Prilona ucetni zaverky k 31. 12. 2021
Pro ucely vyroéni zpravy maji nize uvedené pojmy nasledujici vyznam:
AMISTAIS

AMISTA investiéni spoleGnost, a.s., ICO: 274 37 558, se sidlern Pobfedni 620/3, Praha 8,
=
PSC 186 00

CNB

Ceska narodni banka

Den ocenéni

Posledni den Uéetniho obdobi

Fond

obchodni spoletnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze

HENRY IF SICAV a.s., ICO: 080 83 398, se sidlem Praha 8, Pobfe#ni 620/3, PSC 186 00,

pod sp. zn. B 24338
Podfond

HENRY IF, podfond HYDROGEN 2, NID: 75162431

Ué&etni obdobi

Obdobi od 17.5.2021 do 31.12. 2021

Neinvestiéni €ast Fondu

anejsou zahrnuty do Zadného z podfondd vytvorenych Fondem ve smyslu ust. § 165 odst.
2ZISIF.

Majetek a dluhy Fondu, které nejsou soucasti majetku a dluhti Fondu z investiéni Ginnosti

Pro ucely vyrocni zpravy maji nize uvedené pravni prepisy nasledujici vyznam:

Dohoda FATCA

.

-

a,

7

a

.

.

-

7

statu americkych 0 informacich a jejich oznamovani obecné znama jako Foreign Account
Tax Compliance Act, vyhlaSena pod €. 72/2014 Sb.m.s.

Zakon 0 auditerech

Zakon €. 93/2009 Sb., o auditorech ao zméné nékterych zakonu (zakon o auditorech), ve
znéni pozdéjgich predpist

Zakon o danich z pfijma

Zakon C. 586/1992 Sb., o danichz pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpist!

Zakon o ucetnictvi

Zakon €. 5563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist!

ZISIE

Zakon ¢, 240/2013 Sb., o investiénich spoleGnostech a investiénich fondech, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi

7MSSD

;

Dohoda mezi Ceskou republikou a Spojenymi staty americkymi o zlepSeni dodrZovani
danovych predpist: v mezinarodnim méfitku a s ohledem na pravni pfedpisy Spojenych

Zakon €. 164/2013 Sb., o mezinaérodni spolupraci pri spravé dani a o zméné dalgich
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjgich predpist

20K

Zakon €. 90/2012 Sb., o abchodnich spoleénostech a druzstvech (zakon 0 obchodnich
korporacich), ve znéni pozdé@jsich predpisti

ZPKT

Zakon €. 256/2004 Sb., o podnikani na kapitalovém trhu, ve znéni pozdéjsich predpist:

Vyhlaska TRE

VyhlaSka €. 234/2009
pozdéjgich predpist

Sb., o ochrané proti zneuzivani trhu a transparenci, ve znéni

HENRY IF, podfond HYDROGEN 2
1

VYCHODISKA PRO PRIPRAVU UCETNi ZAVERKY

Charakteristika a hlavni aktivity Podfondu
HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 (dale jen ,Podfond") je uéetné a majetkové oddélena Cast jméni fondu
HENRY IF SICAV a.s., ICO: 080 83 398, (dale jen ,Fond", ktery je fondem kvalifikovanych investord
shromazdiujicim penéZni prostfedky od kvalifikovanych investord, (tj. osob uvedenych v § 272 odst. 1
ZISIF), které jsou nasledné investovany v souladu s investiéni strategii uvedenou ve statutech jednotlivych
podfondt.

Udaje 0 vzniku
Podfond byl vytvofen na zakladé rozhodnuti CNB é,j. 2021/051164/570. Podfond byl zapsan do seznamu
vedeného Ceskou narodni bankou dle ust § 597 Zakona dne 17.5.2021 a byl zalozen na dobu neuréitou.

Udaje o cennych papirech Podfondu
Akcie:

8 800 000 ks kusovych akcil na jmeno v zaknihované podobé
(investiéni akcie tidy A)

Akcie:

600.000 ks kusovych akcii na jméno v zaknihované podobe
{investiéni akcie tridy Z)

Pfedmét podnikani Podfondu
Cinnost investiéniho fondu kvalifikovanych investort: podle Zakona &. 240/2013 Sb., o investiénich
spoleénostech a investitnich fondech, vykonavana na zakladé rozhodnuti Ceské nérodni banky ze dne 17.
5. 2021.
Sidlo Podfondu

Pobfezni 620/3
Praha 8, PSC 186 00
Identifikaéni udaje:
NID:

79162 431

bic:

CZ685 603 438

Informace o obhospodarovateli
Podfond je obhospodajovan AMISTA IS, ktera je dle zakona €. 240/2013 Sb., 0 investiénich spolecnostech
a investiénich fondech (dale jen ,Zakon" nebo ,.ZISIF") zodpovédna za obhospodafovani majetku ve
Podfondu. Obhospodajovanim majetku se rozumi sprava majetku a nakladanis nim, vCetné investovani na
uéet tohoto Podfondu, afizeni rizik spojenych s timto investovanim.
Informese.o administratorovi
sy

tdrem Podfondu je AMISTA IS.

/Drarministrl
a

\ a

Seraynes

F

\

AS

ey

18

Informace o depozitafi

Depozitarem Podfondu je spoleénost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ICO: 649 48 242 se
sidlem Zeletavska 1525/1, Praha 4 - Michle,

PSC 140 92. Depozitarfem Podfondu je osoba,

ktera je na

zakladé depozitafské smlouvy opravnéna mit v opatrovani majetek Podfondu, ziidit a vést penéZni ucty a
evidovat pohyb veskerych penéznich prostfedkd nalezicich do majetku Podfondu a evidovat a kontrolovat
stav jiného majetku Podfondu

Statut Podfondu, odména za obhospodafovani, administraci a odména depozitafi
Zakladnim dokumentem Podfondu je statut, ktery upravuje vzajemna prava a povinnosti mezi investory
Podfondu a AMISTA IS , obsahuje investiéni strategii Podfondu, popis rizik spojenych s investovanim
Podfondu a dali udaje nezbytné pro investory k zasvécenému posouzeni investice, zpracované formou
srozumitelnou bézneému investorovi. Statut Podfondu vydava a aktualizuje jeno obhospodajovatel.
Penézni prostfedky ve Podfondu jsou shromazd’ovany vydavanim investiénich akcif Podfondu. Takto
ziskané prostfedky jsou obhospodayovany Spoleénosti.
Uplata za obhospodafovani majetku Podfondu je hrazena AMISTA IS z majetku Podfondu. Primérna roéni
hodnota fondoveho kapitalu se vypocte jako prosty aritmeticky prumér hodnot fondového kapitalu ke
kaZzdému obchodnimu dni. Ve fondovém kapitalu se zohledni Casové rozligeni béznych nakladd, zejména
poplatky uvedene ve statutu, napfiklad uplata za obhaspodafovani, administraci,
depozitare, audit a o¢ekavana dafiova povinnost ke dni vypoétu aktualni hodnoty apod

vykon

éinnosti

VeSkereé dal8i naklady souvisejici s obhospodafovanim Podfondu, které nejsou vyjmenované ve statutu
Podfondu, jsou zahrnuty v uplaté za obhospoda7ovani
Statutarni organy Podfondu
Podfond je investiénim fondem s pravni osobnosti, ktery ma individualni statutarni organ. Timto organem
Je pravnicka osoba spoleénost AMISTA IS, ktera je opravnéna obhospodafovat Poedfond od 17. 5.2021.
Organy Podfondu
Pfedstavenstvo

AMISTA investiéni spoleénost, a.s.

(od 12. 4. 2019)

ICO: 274 37 558
Sidlo: Pobrezni 620/3, Prana 8, PSC 186 00

Zastoupeni pravnické osoby — Ing. Ondie| Horak, povéreny zmocnénec

(od 12. 4. 2079)

Predstavenstvo je statutarnim organem Fondu, kterému pfislusi obchodni vedeni Fondu a ktery
zastupuje Fond navenek. Predstavenstvo se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, stanovami a
statutem Fondu, resp. jeho podfondt. Predstavenstvo mj. také svolava valnou hromadu Fondu a
schvaluje zmény statutu Fondu a jeho podfondd. Priedstavenstvo je voleno valnou hromadou Fondu.

Predstavenstvo ma jediného élena.
Predstavenstvo uréuje zakladni zaméfeni obchodnino vedeni Fondu.

Predstavenstvo nezfidilo Zadny poradni organ, vybor éi komisi.
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Predseda dozoréi rady:

Ladislav Ornst

(od 12, 4. 2019)

narozen: 6. 4.1973

vzdélani: vysokoSkolské

Clen dozoréirady:

Petr Matuska

(od 12. 4, 2019)

narozen: 22. 3.1976
vzdélani: stredoSkolské

Clen dozoréi rady:

Roman Horak

(od 12. 4. 2019)

narozen: 15. 2.1965
vzdélani: stfedoSkolské
Dozoréi rada dohlizi nafadny vykon Ginnosti Fondu, jakoz i provadi dalSi €innosti stanovene obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
Dozoréi rada se sklada ze tfi lend, volenych valnou hromadou
Zmény v obchodnim rejstriku
Samotny Podfond neni zapsan v obchodnim rejstriku. V obchodnim rejstfiku je zapsan pouze
Pfipadné zmény v obchodnim rejstriku jsou uvedeny ve vyroéni zpravé Fondu za rok 2021.

Fond.

Informace k akciim a investi€nimu cili Podfondu
Akcie Podfondu mohou byt pofizovany pouze kvalifikovanymi investory.
Investiénim cilem Podfondu je dosahovat stabilnino zhodnocovani aktiv nad urovni vynosu dlounodobych

urokovych sazeb prostrednictvim dlounodobych investic umisténych v Podfondu. Podfond se fidi svym
statutem.

Vychodiska pro pfipravu ucetni zavérky
Tato uéetni zavérka je pripravena v souladus vyhlaSkou €. 501/2002 vydanou Ministerstvem financi, kterou
se stanovi uspofadani a oznacovani polozek uéetni zavérky a obsahové vymezeni polozek teto zaverky.
Zaéroven tato vyhlaska v §4a, odst. 1 stanovuje, aby Ucetni jednotka pro Uéely vykazovani finanénich
nastroju, jejich
mezinarodnich
mezinarodnich
Podfond vznikl

ocetovani a uvadéni informaci o nich v pfiloze v Uéetni zavérce postupovala podle
uéetnich standardt upravenych primo pouzitelnymi pfedpisy Evropské unie o uplathovani
uéetnich standardd (dale jen “mezinarodni Uéetni standard” nebo , IFRS").
17.5.2021 a v této souvislosti je nutné zdiraznit, Ze zUstatky a prilohove tabulky souvisejici

s minulym uéetnim obdobim nejsou uvedeny.
Uéetni zavérka byla zpracovana na principech éasového rozli$eni nakladd a vynost a historickych cen
$ vyjimkou vybranych finanénich nastrojti ocenovanych realnou hodnotou.

Uéetni zavérka vychazi z pFedpokladu, Ze Uéetni jednotka bude nepfetrzité pokratovat ve sve Cinnosti a
ze uninenastava zadna skuteénost, ktera byji omezovala neboji zabrafovala v této Cinnosti pokracovat i
hledné budoucnosti.
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2.

DULEZITE UGETNi METODY A PRAVIDLA PRO SESTAVENI UGETNI ZAVERKY

Uéetni zavérka spoleénosti byla sestavena na principu nepfetrzitého a Casové neomezeného trvani uéetni
jednotky a byla pripravena v souladu s nasledujicimi dilezitymi Uéetnimi metodami:

Den uskuteénéni Uéetniho pfipadu
V zavislosti na typu transakce je okamzikem uskuteénéni Uéetnino pripadu zejména den vyplaty nebo
prevzeti obéZiva, den nakupu nebo prodeje valut, deviz, popf. cennych papird, den provedeni platby, pop*.
inkasa z Uétu klienta, den pripsani (valuty) prostfedkt podle vypisu z Uétu, den sjednani a den vyporadani
obchodus cennymi papiry, den vydani nebo prevzeti zaruky, popf. uvéroveho pfislibu, den prevzeti hodnot
do uschovwy, den sjednani a den vypofradani obchodd s derivaty.
Uéetni pripady nakupu a prodeje finanénich aktiv s obvyklym terminem dodani (spotové operace) a dale
pevne terminove a opéni operace jsou v akamziku sjednani obchodu zafazeny do majetku Podfondu.
Finanéni aktiva a finanéni zavazky

(a)

Zauétovani a prvotni ocenéni

Uéetni jednotka prvotné zauiétuje vybrana finanéni aktiva a finanéni zavazky (napi. pohledavky za klienty,
zavazky vuci klientum apod.) v okamziku, ke kterému vzniknau. VSechny ostatni finanéni nastroje (véetné
spotovych nakupt a prodejd finanénich aktiv) jsou zauétovany k datu vypoFadani obchodu.
Finanéni aktivum nebo finanéni zavazek je prvotné ocenén vrealné hadnoté, ktera je upravena o
transakéni naklady. Tato uprava o transakéni naklady nepiati pro finanéni nastroje ocehované realnou
hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL). Transakéni naklady jsou naklady primo pfifaditeline k pofizenineba
emisi. Nejlepsim dukazem realné hodnoty finanéniho nastroje pri prvotnim
transakéni cena (tj. realna hodnota poskytnutého nebo piijatého protipinéni).

zauiétovani je obvykle

Pokud uéetni jednotka urci, Ze realna hodnota pi pocatetnim zauctovani se liSi od transakéni ceny arealna
hodnota neni podlozena ani kotovanou cenou na aktivnim trhu pro identické aktivum nebo zavazek ani
neni na zakladé valuacni techniky, pro kterou nepozorovatelne vstupy jsou povazovany za nevyznamneé ve
vztahu kocenéni, pak finanéni nastroj je na poéatku ocenén vrealiné hodnoté a nasledné rozdil mezi
realnou hadnotou na pocatku a transakéni cenou je postupné Gasové rozliSovan do vykazu zisku a ztraty
po dobu Zivotnosti instrumentu. Toto casove rozliSeni je maximalné po dobu, po kterou je dané ocenéni
pIné podpofeno pozorovatelnymi trznimi Udaji nebo transakce je ukonéena.
(b)
Klasifikace
Finanéni aktiva
Pri prvotnim zauctovani je finanéni aktivum klasifikovano jako ocenovane:

e

nabéhlou hodnotou (AC),

e

realnou hodnotou proti Uéttm viastniho kapitaélu (FVOCI),

e
realnou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL).
Finanéni aktivum je ocenéno v nabéhlé hodnoté (AC), pokud splni obé z nasledujicich podminek a zaroven
neni uréené jako ocenované realnou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL):
*
e

aktivum je drzeno vramci obchodniho modelu, jehoz cilem je drzet finanéni aktiva za ucelem
ziskani smluvnich penéZnich toka,
—smluvni podminky finanéniho aktiva stanovi konkrétni datumy penéznich tokd HOFer RSEVONE
splatkami jistiny a urokt z nesplacené éastky jistiny (tzv. ,SPPltest*).
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Dluhovy nastroj je ocenén realnou hodnotou proti vétdim viastniho kapitalu (FVOCI), pouze pokud spIni obé
z nasledujicich podminek a zaroven neni uréené jako ocefovaneé realnou hodnotou do zisku nebo ztraty:
e

aktivum je drZeno vramci obchodniho modelu, jehoz cile je dosazeno jak inkasem smluvnich

®

penéZnich tokd, tak prodejem finanénich aktiv,
—smluvni podminky finanéniho aktiva stanovi konkrétni datumy penéZnich tokd tvofenych vylucné

splatkami jistiny a Urokd z nesplacené éastky jistiny (tzv. .SPPI test’).
PFi prvotnim zauétovani majetkového cenného papiru, ktery neni urcen k obchodovani (,held for trading”)
mize uéetni jednotka neodvolateiné uréit, Ze bude vykazovat nasledné zmény v realné hodnoteé proti
uéttim viastniho kapitalu (FVOCI). Tato volba maze byt provedena a aplikovana na urovni dané investice.
V8echny ostatni finanéni aktiva, u nichz nebyl zvolen FVOCI model, jsou ocenovana realnou hadnotou do
zisku nebo ztraty (FVTPL).
Kromé toho, pfi prvotnim zauétovani, uéetni jednotka mUze neodvolateiné zafadit finantni aktivum, které
jinak splhuje poZadavky, aby bylo ocefiovano v AC nebo FVOCI, jako ocefovane ve FVTPL, pokud je tim
vylouGen nebo vyznamné omezen ocenhovaci nebo Uéetni nesoulad, ktery by jinak nastal.
Vyhodnoceni obchodniho modelu

Obchodni mode! Uéetni jednotky je stanoven na urovni, ktera odrazi zptsob spolecneho fizeni skupin
finanénich aktiv za UGelem dosazeni urcitého obchodniho cile. Tato podminka tudiz nepredstavuje pfistup
ke klasifikaci podle nastrojti jednotlivé, ale je stanovena na vy&si Urovni agregace. Uéetni jednotka bere do
uvahy vSechny relevantni informace a dikazy, které jsou k dispozici k datu posuzovani. Tyto relevantni
informace a dUkazy zahrnuji mimo jiné nasledujict:
e

stanovené metody acile pro portfolio a pfistup k temto metodam v praxi, tj. zejména zda strategie

uéetni jednotky se zaméfuje na vynos ze smiuvniho uroku, udrZovani profilu urokove sazby, shodu
durace finanénich aktiv $ duraci zavazkti, které slouzi jako zdroj financovani téchto finanénich
aktiv nebo realizaci penéZnich tokG prodejem aktiv;
e

jak je hodnocena

vykonnost obchodniho

modelu a finanénich aktiv drzenych v ramci tohoto

obchodniho modelu a jak je dana vykonnost predkladana kliGovému vedeni ucetni jednotky:
e

rizika, ktera ovlivAuji vykonnost obchodniho modelu a finanénich aktiv drzenych v ramci tohoto
obchodniho modelu a zejména zptisob, jakym jsou tato rizika Fizena;

e

jak jsou odméhovani manazefi a vedouci Ucetni jednotky, napf. zda odmény jsou zalozeny na
realné hodnoté Fizenych aktiv nebo na inkasovanych smluvnich penéznich tocich,

e

éetnost, objem a naéasovani prodejd v predchozich obdobi, dUvody pro dané prodeje a jejich
oéekavani v budoucnu; nicméné informace o prodejich nejsou vyhodnocovany izolované, ale jako
souéast celkového vyhodnocerii, jak cile stanovené U¢etni jednotkou pro fizeni financnich aktiv
jsou dosahovany a jak penéZni toky jsou realizovany.

Uéetni jednotka vyhodnotila, Ze ma pouze jeden obchodni model, ktery obsahuje vSechna aktiva véetné
pohledavek za bankami a podili vnekdtovanych spoletnostech. Finanéni aktiva jsou fizena a
vyhodnocovana na zakladé realnych hodnot. Obhospodafovatel Fondu provadi rozhodnuti na zakladé

HRA

2

hodnoty aktiv a tato aktiva fidi s cilem tuto realnou hodnotu realizovat.

es
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Nasledné po prvotnim zauctovani finanéni aktiva nejsou reklasifikovana s vyjimkou, pokud uéetni jednotka
v bézném uéetnim obdobi zméni obchodni model pro fizeni finanénich aktiv a pak v nasledujicim Uéetnim
obdobi jsou prisluSna finanéni aktiva reklasifikovana.
Finanéni zavazky
Uéetni jednotka mize klasifikovat své finanéni zavazky, jiné nez finanéni zaruky a poskytnuté pfisliby, jako
ocenovaneé:
nabéhlou hodnotou, nebo
realnou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL).
Uéetni jednotka klasifikuje a ocefuje své finanéni zavazky realnou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL),
jelikoz sva finanéni aktiva a finanéni zavazky fidi a jejich vykonnost je hodnocena na zakladé realné
hodnoty av souladu se zdokumentovanou strategii Fizeni rizik a investi¢ni strategii.
(c)
Oduétovani
Finanéni aktiva
Uéetni jednotka oduétuje finanéni aktivum, pokud smluvni prava na penézni toky z finanéniho aktiva
zaniknou, nebo
prevede prava ziskat penézZni toky v transakci, ve které jsou prevedena v podstaté vSechna rizika a uzitky
spojene s viastnictvim finanéniho aktiva nebo ve které uéetni jednotka ani neprevede ani si neponecha
v podstaté vSechna rizika a uzitky spojené s viastnictvim finanéniho aktiva a kdy sinezachova kontrolu nad
finanénim aktivem.
P¥i oduétovani finanéniho aktiva, se rozdil mezi:
a)

uéetnihodnotou aktiva (nebo éasti Uéetni hodnoty alokované na Gast oduétovaného aktiva) a

b)

souétem (i) prijaté unrady (véetné jakéhokoli nabytého aktiva snizeného o hodnotu jakéhokoli
nové pfijatého zavazku) a (ii) nakumulovaného zisku nebo ztraté, kterou byly zauétovany ve
vlastnim kapitalu je vykazan ve vykazu zisku a ztraty.

Od 1. 1. 2022 jakykoliv kumulovany zisk nebo
majetkovymi cennymi papiry, které jsou uréené
kapitalu (FVOCI), neni pri oduétovani zauétovan
Pokud existuji pfipady, kdy ucetni jednotka

ztrata zauétovana ve vilastnim kapitalu v souvislosti s
jako ocehovane realnou hodnotou proti UétGm vlastniho
ve vykazu zisku a ztraty.
uzavira transakce, ve kterych prevadi aktiva vykazana

vrozvaze, ale ponechava si, bud’ vSechna nebo v podstaté vSechna rizika a uzitky spojena s prevedenymi
finanénimi aktivy nebo jejicn Castmi. Vtakovych pripadech prevedena aktiva nejsou oduétovana.
Prikladem téchto transakci mohou byt pujéky cennych papirti a repo operace.
Pri transakcich, ve kterych Uéetni jednotka ani nepfevede ani si neponecha v podstaté vSechna rizika a

uzitky spojeneé s vlastnictvim finanéniho aktiva, ale kdy si zachova kontrolu nad finanénim aktivem, tak
uéetni jednotka pokracuje
prevedeného aktiva.
Finanéni zavazky

ve vykazovani

Uéetni jednotka oduétuje finanéni zavazek,

aktiva do té miry, jak je vystavena

zménam

pokud jeji smluvni zavazky jsou spinény,

zruseny nebo

zaniknou.

(d)
Modifikace finanénich aktiv a finanénich zavazkt
Finanéni aktiva
Pokud

podminky finanéniho aktiva jsou modifikovany,

pak uéetni jednotka zhodnoti, zda p

modifikovaného finanéniho aktiva jsou vyznamné odiisne.
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v hodnoté

Pokud penéZni toky jsou vyznamné odli8né, pak smluvni pravo na pen&Zni toky z plvodniho finanéniho
aktiva je povaZovano za zanikle. V takoveém pripadé ptivodni finanéni aktivum je oductovano a nove finaneéni
aktivum je zauétovano a vykazano v realne hodnoté.
Pokud penéZnitoky z modifikovaného aktiva ocenéného v nabéhlé hodnoté nejsou vyznamné odliSne, pak
modifikace nevede k oduétovani finanéniho aktiva. V takovem pripadé uéetni jednotka prepocita hrubou
uéetni hodnotu finanéniho aktiva a zauiétuje Eastku vznikajici z Upravy hrube ucetni hodnoty jako zisk nebo
ztrata z modifikace do vykazu zisku a ztraty. Pokud takova modifikace je provedena z duvodu finanénich
potizi dluznika, pak dany zisk nebo ztrata je vykazana spoleéné s tvorbou, rozpuSténi, resp. pouZzitim
opravnych polozek ve vykazu zisku a ztraty. V ostatnich pfipadech, je dany zisk nebo ztrata vykazana
spoleéné s vynosy z urokd ve vykazu zisku a ztraty.
Finanéni zavazky

Uéetni jednotka odiiétuje finanéni zavazek, pokud podminky finanénino zavazku jsou modifikovany a
penézni toky modifikovaného zavazku jsou vyznamné odliSné. V takovém pripadé, novy finanéni zavazek
na zakladé

modifikovanych

podminek je zauétovan

vrealné

hodnoté.

Rozdil mezi ucetni hodnotou

zaniklého finanéniho zavazku a novéha finanéniho zavazku s modifikovanymi podminkami je zauctovan do

vykazu zisku a ztraty.
Zapoéet a vykazovani v Cisté (netto) hodnoté
Finanéni aktiva a finanéni zavazky jsou Zapocteny a jejich cista hodnota je vykazana v rozvaze, pokuda jen
pokud uéetni jednotka ma aktuadlIné pravné vymahatelné pravo zapocist dane zustatky a Uéetni jednotka
planuje. bud’ vyporadani v Gisté (netto) hodnoté nebo realizaci aktiva a vypofadani zavazku soucasné.
vynosy a naklady jsou vykazany v éisté (netto) hodnoté pouze tehdy, pokud to povoluji prislusné IFRS
standardy nebo takove zisky a ztraty plynouci ze skupiny podobnych transakci takovych jako je obchedni
aktivita Uéetni jednotky.
(e)
Ocenéni v realné hodnoté
»Realna hodnota* je cena, ktera by byla ziskana z prodeje aktiva nebo zaplacena za pfevzeti zavazku v
ramci fadné transakce mezi Uéastniky trhu ke dni ocenéni na hlavnim (nebo nejvyhodnéjgsim) trhu, ke
kterému ma uéetni jednotka k danému dni pristup.
Portfolia finanénich aktiv a finanénich zavazktl, ktera jsou vystavena trznim riziktim a uvéravemu riziku,

ktera jsou fizena uéetni jednotkou na zakladé své cisté expozice vuci bud’ trZnim riziktim, nebo uvérovéemu
riziku, jsou ocenéna na zakladé ceny, ktera by byla ziskana za prodej Gisté dlouhé pozice (nebo zaplacena
za pievod Gisté kratké pozice) pro konkrétni rizikovou expozici. Upravy stanovené na urovni portfolia (napr.
Uprava nabidkovych a poptavkovych cen nebo uprava uvéroveho rizika, ktere zohledAuji ocenéni na
zakladé Gisté pozice) jsou alokovany na jednotliva aktiva a zavazky na zakladé pfisluSné rizikove Upravy
jednotlivého instrumentu v portfoliu.
Realnaé hodnota zavazku odraii riziko nespInéni. Riziko nespinéni zahrnuje, av8ak nemusi byt omezeno na,
viastni uvérove riziko Uéetni jednotky. Realna hodnota finanéniho zavazku, ktery obsahuje prvek splaceni
na pozadani (napf. vklad splatny na poZadani), neni nizsi nez Gastka splatné na pozadani diskontovana od
prvniho dne, kdy mize byt pozadovano jeji splaceni.

(f)

Znehodnoceni
italovych finanénich nastrojd se o znehodnoceni neuétuje.

Ne

.

cpravats
NS
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Finanéni aktiva
Pri prvotnim zaucétovani Uéetni jednotka mUze zafadit urcitée finanéni aktivum do ocefovaci kategorie
FVTPL, protoze toto uréeni/zafazeni eliminuje nebo vyznamné snizuje uéetni nesoulad
mismatch‘), ktery by jinak nastal.

(,accounting

Finanéni zavazky
Uéetni jednotka mize zafadit uréité finanéni zavazky do ocefhovaci kategorie FVTPL znasledujicich
dtivodt:

®
e

zavazky jsou fizeny, posuzovany a vnitfné vykazovany na zakladé redlné hodnoty nebo
toto zafrazeni eliminuje nebo vyznamné snizuje Uéetni nesoulad (,accounting mismatch‘), ktery
by jinak nastal.

Pohledavky za bankami a druzstevnimi zaloznami a Pohledavky za nebankovnimi subjekty
Polozky rozvahy Pohledavky za bankami a druzstevnimi zaloznami a Pohledavky za nebankovnimi subjekty
zahrnuji nasledujici:
béZné uéty u bank nebo druzstevnich zalozen, terminované vklady u bank nebo druzstevnich zalozen;
uvéry a pjéky povinné ocenéné realnou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL)
Nabéhlé uroky jsou soucasti uétavych skupin, v nichz je o aktivech uétovano a jsou vykazovany spoleéné
s danym aktivem.

Ostatni aktiva a ostatni pasiva
Ostatni aktiva a ostani pasiva jsou vykazana v realne hodnoté.
Prepocet cizi mény
Majetek a zavazky vyjadiené v cizi méné se prepotitavaji aktualnim dennim kurzem Ceské narodni banky,
tzn. kurzem toho dne, ke kterému se prepocet provadi.
Kurzove rozdily vzniklé pfecefhovanim cizoménovych aktiv a pasiv se uétuji na Uéty nakladd: a vynosti
s vyjimkou kurzovych rozdild z prepoétu kapitalovych nastrojt, u kterych byla zvolena metoda FVOCI.
Kurzove rozdily z téchto kapitalovych nastroju jsou uétovany na Uéty vilastniho kapitalu a pii realizaci
aktiva nejsou

recyklovany na uéty nakladti a vynost,

jsou pouze

preuctovany vramei

uétt vlastniho

kapitalu na ucet nerozdéleného zisku nebo neuhrazené ztraty predchozich obdobi.
Kurzove rozdily vSech dluhovych nastroja jsou uétovany pfes uéty nakladti a vynosu.
Splatna a odlozena dah
Splatna dan
Danovy zaklad pro dah z prijmt se propocte z vysledku hospodafeni béZného uéetniho obdobi pripoétenim

dafhové neuznatelnych nakladd a odeétenim vynost, které nepodléhaji dani z prijmu, ktery je dale upraven
oslevy na dani a pripadné zapocty.
Odlozena dan
Odlozena dafi vychazi z veSkerych doéasnych rozdili mezi Uéetni a dahovou hodnotou aktiv a zavazktl

S$ pouzitim ocekavane dafhove sazby platné pro nasledujici obdobi. O odlazené dahové pohledavce se
obdobich.
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Spriznéneé strany
Podfond definoval své spfiznéné strany v souladu s IAS 24 Zvefejnéni spriznénych stran nasledovné:
Strana je spriznéna s Uetni jednotkou pri spinéni nasledujicich podminek:

a) strana
i) ovladé Uéetni jednotku, je ovladana Uéetni jednotkou nebo je pod spoleénym oviddanim s ucetni
jednotkou (jde o matefské podniky, dcefiné podniky a sesterské podniky) ;
ii) ma podil v Uéetni jednotce, ktery ji poskytuje vyznamny vliv; nebo
iii) spoluoviada takovouto uéetni jednotku;

b)
c)
d)
e)
f)

strana je
strana je
strana je
strana je
strana je

pfidruzenym podnikem uéetni jednotky;
spoleénym podnikem, ve kterém je uéetni jednotka spoluviastnikem;
Glenem kligového managementu ucetni jednotky nebo jejino materFského pedniku;
blizkym €lenem rodiny jednotlivce, ktery patfi pod pismeno a) nebo d);
uéetni jednotkou, ktera je ovladana, spoluovladana nebo ma na ni podstatny vliv primo nebo

neptimo jakykoliv jednotlivec patrici pod pismeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovaci pravo v dané strané
ma primo nebo nepfimo takovyto jednotlivec.
Transakce mezi spfiznénymi stranami je prevod zdroju, sluzeb nebo zavazkt mezi spfiznénymi stranami
bez ohledu na to, zda je uétovana cena.
Vydané investi¢ni akcie Podfondu
Vydane investiéni akcie Podfondu

predstavuji tzv. .nastroje s prodejni opci". Nastroje s prodejni opci

splAuji definici finanéniho zavazku dle IAS 32, ale nesplAuji podminky uvedené v [AS 32 odst. 16A a 16B. Tyto

nastroje jsou

klasifikovany jako finaéni zavazek a jsou vykazovany

v polozce

.cisté hodnota

aktiv

nalezejicich akcionattm”".
Polozka rozvahy , Cisté hodnota aktiv nalezejicich akcionaftim" se odchyluje od nazvui polozek rozvahy
definovanych dle pfilohy é. 1 ve vynlaSce €. 501/2002 z divodu zachovani vérného a poctivého obrazu
v souladu §7 zakona é. 563/1991, o uéetnictvi.

3.

DOPAD ZMEN UGETNICH METOD A OPRAV ZASADNICH CHYB

Jedna se o prvni Uéetni obdobi Podfondu. V ramci néj nedoglo ke zméné uéetnich metod a postupu.

4.

POHLEDAVKY ZA BANKAMI A ZA DRUZSTEVNIMI ZALOZNAMI

tis. Ké

.

oo

31.12.2021

Zustatky na béZnych uétech

9099

Celkem

9099

Podfond ma bézny uéet vedeny v Ceské méné se zustatkem k 31. 12. 2021 ve vy8i 9 099 tis. KC.
Klasifikace pohledavek za bankami dle ocefovacich kategoril

tis. KE

31.12.2021

=e OPRiMg yaneredinou hodnotou do zisku nebo ztraty (FVTPL)

SY
—

ov ‘

9099

&

Cista uéeth ‘ochota

KA

9099

%
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VSechny pohledavky za bankami k 31. 12. 2021 jsou ocenéné v realné hodnoté do zisku nebo ztraty (FVTPL)
dle IFRS 9.
5.

OSTATNIPASIVA

tis. KE

31. 12.2021

Dohadné uiéty

199

Celkem

199

Dohadne ucty predstavuji naklady na audit, administraci, uéetnictvi a obhospodafovani podfondu.

6. CISTAHODNOTA AKTIV NALEZEJICi DRZITELUM INVESTICNICH AKCli
Hodnota vykazovana v polozce ,Cista hodnota aktiv naleZejicich akcionarim*, jako zavazek v souladus IAS
32 se sklada celkem za vSechny tfidy k 31. 12. 2021z 9 400 000 ks investiénich akcii.
Zakladem pro stanoveni ceny investiéni akcie Fondu pro uéely vydavani investiénich akcii Fondu
a pro Ucely zpétneho odkupu investiénich akcii Fondu je vySe Cistych aktiv Fondu. V Cistych aktivech Fondu
se zohledni Casove rozliSeni béZnych nakladd, zejména poplatky uvedené ve statutu, napfiklad Uplata za
obhospodafovani, administraci, vykon €innosti depozitafe, audit a o€ekavana dafova povinnost ke dni
vypoctu aktualni hodnoty. Cena investiénich akcie je vypocitana jako podil vySe cistych aktiv Fondu (NAV)
a pocétu vydanych

investiénich

akcii kdanému

dni. Investiénich

akcie jsou prodavany

akcionaftim

na

zakladé €tvrtletné stanovovaneé hodnoty investiéni akcie.
Hodnota investi¢ni akcie Podfondu k 31. 12. 2021 byila u tridy A 0,9468 KE au tridy Z 0,9468.
Vyvoj vydanych investiénich akcii tridy A a Z Podfondu:
TiidaA

31.12. 2021

Fondovy kapital tridy A(Ké)

8331962

Potet emitovanych investiénich akcil tfida A v Uéetnim obdobi (ks)

8800 000

Poéet odkoupenych Investiénich akeil tfida A v Uéetnim abcob! (ks)
Poéet vydanych investiénich akcii t?ida A ke konci Uéetniho obdobi (ks)

Fondovy kapital na 7 investi¢ni akcii trida A (Ke)

a

en

0
8 800 000

0,9468

=

ot ere02T

Fondovy kapital tidy Z(Ké)

568 088

Poéet emitovanych investiénich akcil trida Z v UGetnim obdobi (ks)

600 000

Poéet odkoupenych investiénich akcii trida Z v Uéetnim obdobi (ks)

0

Poéet vydanych investiénich akcii t?ida Z ke konci Uéetniho obdobi (ks)
Fondovy kapital na 1 investiéni akcii trida Z (Ké)

600 000
0,9468
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7.

ZISKNEBO ZTRATA ZA UCETNi OBDOBi

Podfond za sledované uéetni obdobi dosahl ztraty ve vySi -500 tis. Ké. Ztrata bude pfevedena na ucet
neuhrazené ztraty z prechozich obdobi.

8.

HODNOTY PREDANE K OBHOSPODAROVANI

tis. KE

31.12. 2021

Hodnoty predané k obhospodafovani

-

9099

Celkem

Podfond

9099

vykazoval

ke

Dni

ocenéni

vySe

uvedené

hodnoty

pfedané

spolecnosti

AMISTA

IS

k obhospodafovani.

9.

SPRAVNI NAKLADY

tis. KE
Naklady na obhospodafovani

od 17.5.2021 do 31. 12, 2021
73

=

Naklady na audit

36

Naklady na administraci

198

Uéetni a dafové poradenstvi
Naklady na odborného poradce

90
90

Ostatni sluzby

13

Celkem

500

Podfond nemél ve sledovaném uéetnim obdobi zadné zaméstnance.

10. DAN Z PRIJMU A ODLOZENY DANOVY ZAVAZEK / POHLEDAVKA
A. Splatna dah z prijmu
tis. KE
Zisk nebo ztrata za UCetni obdobi pred zdanénim

od 17.5.2021 do 31, 12, 2021
-500

Uprava vysledku hospodafeni pro dantove uéely

0

VWysledek hospodafeni upraveny pro danové uéely

-500

Polozky snizujici zaklad dané podle § 34 ZDP

0

Snizeny zaklad dané

-500

Polozky odecitatelné od zakladu dané podie § 20 odst. 8 ZDP

0

Upraveny zaklad dané po zaokrouhleni

~500

Daf vypoctena pri pouziti sazby 5 %

0

Podfond za sledované obdobi vykazal ztratu. Z tohoto duvodu nevznikla za obdobi od 17.5.2021 do 31. 12.
2021 povinnost na splatnou dah z piijmd.
B. Odlozeny danovy zavazek/pohledavka

OdlozZena dah z prijmu vychazi z veSkerych do€asnych rozdilt mezi ucetni a dahovou hodnotou aktiv a
pasiv, pripadné dalich doéasnych rozdild (dafhova ztrata), s pouzitim o¢ekavané danove sazby platne pro
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obdobi, ve kterém budou odiozeny danovy zavazek nebo pohledavka uplatnény. Podfondu k 31. 12. 2021

nevznikl odlozeny dariovy zavazek.
Tl. VYNOSY/NAKLADY DLE OBLASTI
Geografické oblasti

tis. Ke

Ceska republika

.

aa

=

=

31.12.2021

Spravni naklady

Evropska
unie

31.12.2021

-500

0

12. TRANSAKCE SE SPRIZNENYMI OSOBAMI
Ve sledovaném obdobi nedoSlo k zAdnym transakcim mezi spfiznénymi osobami.
13. KLASIFIKACE FINANGNICH AKTIV A FINANGNICH ZAVAZKU
Nasledujici tabulka poskytuje sesouhlaseni mezi polozkami rozvahy a ocenovacimi kategoriemi finanénich
nastroja:

tis. Ke

a

Povinné ve

FVOCI majetkové

FVTPL.

nastroje

a

Celkem

K31,12.2021
Pohledavky za bankami a druzstevnimi zaloznami

9099

0

9099

Finanéni aktiva celkem

9099

Q

9099

K31.12. 2021
Ostatni pasiva

499

0

199

0

8 900

8900

199

8 900

9099

Cista hodnota aktiv pfipadajici akcionafam
Finanéni zavazky celkem

14. FINANCNi NASTROJE, VYHODNOCENI RIZIK
Podfond je vystaven rizikovym faktortim, které jsou vSechny blize podrobné popsany ve statutu Podfondu.
Soucasti vnitiniho fidiciho a kontroinino systému obhospodajovatele Podfondu je strategie rizeni techto
rizik vykonavana prostfednictvim oddéleni fizeni rizik nezavisle na fizent portfolia. Prostfednictvim této
strategie obhospodafovatel vynodnocuje,

méfi, omezuje a reportuje jednotliva rizika. V ramci strategie

Fizeni rizik jsou sledovana rizika roztfidéna tak, aby bylo zabezpeceno,
osetiena

rizika nejméné

voblastech

rizik koncentrace,

ze jsou sledovana a vhodné

rizika nedostateéné

likvidity,

rizik protistran,

trznich a operaénich rizik.
Trzni riziko

Pro posouzeni soucasne a budouci finanéni situace majiz uvedenych kategorii nejvétSi vyznam trZni rizika.
Tr2ni riziko vyplyva z vlivu zmény vyvoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivych druhd majetku
Fondu. Tento vyvoj zavisi na zménach makroekonomické situace a je do zna¢né miry nepfedvidatelny.
souladu se svym investi¢nim cilem, uvedenym ve statutu Fondu, na specifickou oblast inv
dochazi i k zvySeni rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat tradiéni madely moderhi
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trZniho rizika portfolia sméfujici k maximalizaci vynosu pi minimalizaci rizika. Tyto modely pfedpokladaji
minimalizaci rizika zejmeéna diverzifikaci portfolia, jejiz mira je vSak v portfoliu Fondu, s ohledem na uvedene
zaméieni na uzkou investiéni oblast, nutné mengi a v této souvislosti neni sledovano a zajiStovano
rozlozeni portfolia mezi oborovée éi geografické sektory &i jiné agregované celky. Aktualni expozice vuci
riziktm proto vyplyva z podnikatelského zaméfeni jednotlivych pozic, jak jsou tyto popsany a objemove
prezentovany v kapitole Ucasti s podstatnym a rozhodujicim viivem.
Expozice vidi trznimu riziku je fizena, méfena a pravidelné vyhodnocovana systémem limit a kvartalnimi

zatézovymi testy. Sohledem na typ a zpUsob ocenéni podkladovych aktiv a absenci relevantnich
podkladovych statistickych dat je nastaveni limitnino systemu a zatéZovych testl vyhodnocovano
prostfednictvim modelovych scenaru odvozenych primarné od historického chovani relevantniho trhu a
projektovanim

mozZnych

budoucich vyvojl. metodou

Monte

Carlo. Metoda

Monte Carlo je numerickou

metodou zalozenou na vztahu mezi pravdépodobnostnimi charakteristikami riznych nahodnych procest

a veliginami, které jsou feSenim studovanych Uuloh. V této souvislosti pak neni moZné poskytnout jine
kvantifikovatelné precikce sensitivity portfolia na mozné vykyvy velicin jez ve svém makroekonomickem
dopadu mohou nepfimo ovlivAovat hodnoty portfolia, nez je sdéleni o vysledcich provedenych testt
poskytnuté managementu fondu.
| kdyz ve sledovaném obdobi nedoSlo k vyznamnym dopadtim expozice Fondu vuci trznimu riziku do jeho
finanéni situace je, s ohledem na uvedené, nutno zduraznit, Ze historicka vykonnost neni zarukou a
dostateénym méfitkem vykonnosti budouci.
Riziko nedostateéneé likvidity

Vedle trZnino rizika je Podfond vystaven také riziku nedostateéneé likvidity, které spociva v tom, Ze Podfond
nebude schopen dostat svym zavazktim v okamzik, kdy se stanou splatnymi. Podfondu mohou vznikat
zavazky z jeho provozni Ginnosti (napi. zavazky vUci depozitafi, auditortim, znalctim), investiéni Cinnosti
(napf. Uhrada kupni ceny za nabyvaneé aktivum), pripadné také ve vztahu k investordm Podfondu z titulu
zAdosti o odkup cennych papiru, pokud to statut €i povaha Podfondu umoznuje.
Pfi fizeni rizika nedostateéné likvidity vychazi Podfond z nastaveného limitu pro minimalni vysi likvidniho
majetku vyplyvajicino ze statutu Podfondu, kterym je definovana minimalni vye likvidnihno majetku drzena
pe celou dobu fungovani Podfondu. Souéasné sleduje Podfond vzajemnou vyvazenost objemu likvidnich
aktiv ve vztahu k velikostem a Casovym strukturam zavazku a pohledavek tak, aby Podfond byl v kterykoli
okamzik schopen plnit vSechny svoje aktualni a predvidatelné zavazky. V praxi tak Podfond pred uzavrenim
kaZdého smluvniho vztahu, ze kterého by moh vyplyvat zavazek, a nasledné pak po celou dobu, nez dojde
ke splaceni, provéruje svoji schopnost tento zavazek uhradit dle vySe uvedeného postupu, aby nedoslo k
ohrozeni Ginnosti Podfondu v diisledku nedostateéné likvidity a k poSkozeni zajmu zainteresovanych
stran.
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Zbytkova doba splatnosti
k31.12. 2021

Od1

Do

Od3més.

3 més.

do T roku

Pohledavky za bankami a druz. zaloznami

90399

0

do Slet
0

Celkem aktiva

9099

0

0

Ostatni pasiva

199

0

0

0

0

0

8900

8 900
9099

tis. Ké

Cisté hodnota aktiv pripadajici akcionarim
Celkem zavazky

roku

Nad

Bez

5 let

specifik.

0

0

9099

0

0

9099

0

199

0

0

0

8 900

Gap

8900

0

0

)

-8 900

Kumulativni gap

8900

8 900

izi

roti

’

8900

Celkem

8 900

199

0

ve

Uvérove riziko je riziko finanéni ztraty uéetni jednotky, pokud klient nebo protistrana v ramci finanéniho
nastroje nespini své smluvni zavazky. Toto riziko primarné vznika z Uvérd a pdjcek poskytnutych klienttm
nebo ostatnim bankam nebo druzstevnim zaloznam nebo z investic do dluhovych cennych papird.
Riziko protistran je oSetfeno vymezenim povolenych protistran pro obchody s finanénimi instrumenty
astandardnimi mechanismy zajiStujicimi temé? bezrizikové vypofadani obchodu v ostatnich pfipadech.
Riziko je rizeno pri kazde transakci realizované Podfondem, kdy jsou provéfovany mozné negativni dopady
na Podfond vypiyvajici z vypofadani jeho transakci.

Urokova citlivost majetku a dluht

k31, 12.2021
tis. Ke

Od1

Do

Od3més,

3més.

do 1 roku

Pohledavky za bankami a druz. zaloZnami

9099

Celkem aktiva

9099

(Nad

Bez

Slet

— specifik.

0

0

0

9099

0

0

0

9099

5 let

0

Golem

Ostatni pasiva

0

0

0

0

199

199

Cista hodnota aktiv pripadajicl akcionarim

0

0

0

0

8900

8900

Celkem zavazky

0

Q

0

0

9039

9099

0

0

0

-2099

Gap

9099

Kumulativni gap

9099

9099

9099

9099

0
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Maximalni expozice podle sektort
k31, 12.2021
tis. . Ké

Finanéni
see

instituce

organizace

Nefinanéni
.

|
;
Domacnosti

Zptsob
ao

9099

0

0

neni

199

0

0

neni

0

0

8 900

neni

zajisteni

Aktiva
Pohledavky za bankami a druz. z4loznami

Pasiva
Ostatni pasiva
Cista hodnota aktiv pripadajici akcionaftim

Ménove riziko
Aktiva Podfondu stejné jako jeho pasiva mohou byt denaminovana v ruznych ménach, Podfond tak maze
byt vystaven béhem své Ginnosti ménovemu riziku prostfednictvim kurzovych rozdild. Pokud je to mozné,
snazi se Fond ménové riziko eliminovat vyvazenosti aktiv a pasiv denominovanych ve stejnych ménach tak,
aby pripadna zména hodnoty aktiv v dusledku pohybu ménového kurzu byla kompenzovana zménou
hodnoty

pasiv.

Pokud

Podfond

neni schopen

dosahnout

vyvazenosti,

vyuziva

s ohledem

ocekavany

budouci vyvoj a aktualni trzni podminky nastroje pro zajiSténi ménového rizika - ménove forwardy, swapy
ai jiné finanéni nastroje dle potfeby. Cilem téchto operaci je omezit negativni vliv kurzovych rozdilu na
majetek/zavazky Podfondu. Ménove riziko vznika nejéastéji v ramci investiéni Cinnosti Podfondu a po
praktické strance je fizeno hned pfi jeho vzniku, kdy je zjiStovan dopad transakce na devizovou pozici
Fondu a zaroven je uréen zpusob, jakym bude fizeno, a to pfi zohlednéni aktualni a o¢ekavane budouci
devizové pozice Podfondu, predpokladaném vyvoji ménového kurzu a vy8i nakladU na zajisténi tohoto
rizika.
Devizova pozice Podfondu

k31. 12.2021

_

tis. Ke
; Pohledavky za bankami a druz. zaloznami

7

Celkem aktiva
Ostatni pasiva

CZK

EUR

Celkem

9099

0

9099

9099

0

9099

199

0

199

Cista hodnota aktiv pripadajici akcionaftim

8 900

Q

8900

Celkem zavazky

9099

0

9099

0

QO

Cista devizova pozice

f°)

Riziko protistrany
Riziko protistran je oSetieno vymezenim povolenych protistran pro obchody s finanénimi instrumenty a

(ORR

>
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ZajiStujicimi bezrizikové vypofadani obchodu v ostatnich pripadech. Riziko je

SN,
0%
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rizeno pri kazdé transakci realizované Podfondem,
Podfond vyplyvajici z vypofadani jeno transakci.

kdy jsou provéfovany mozné negativni dopady na

15. REALNA HODNOTA
a)

Ocefiovaci metody

Uéetni jednotka stanovuje realnou hodnotu instrumentu za pouziti kotované ceny na aktivnim trhu pro
dany instrument, pokud je k dispozici. Aktivni trh je trh, na kterém se transakce pro aktiva ¢i zavazky
uskuteénuji dostateéné €asto a v dostatetném objemu, aby byl zaji$tén pravidelny prisun cenovych
informaci.
Pokud kotovana cena na aktivnim trhu neni k dispozici, pak Ucetni jednotka pouziva ocenovaci techniky,

které maximalizuji vyuziti relevantnich pozorovatelnych vstupu a minimalizuji vyuziti nepozorovatelnych
vstupt. Vybrana ocefiovaci technika zahrnuje vSechny z faktord, které by Ucastnici trnu zahrnuli do
ocenéni dané transakce.
Cil ocefiovaci metody je stanovit realnou hodnotu, ktera odrazi cenu, ktera by byla ziskana z prodeje aktiva
nebo zaplacena za pfevzeti zavazku v ramci fadneé transakce mezi Uéastniky trhu ke dni ocenéni.

b)

Hierarchie realné hodnoty

Uéetni jednotka stanovuje redlné hodnoty za pouZiti nasledujici hierarchie reaIné hodnoty, které odrazi
vyznamnost vstupu pouzitych k ocenéni.
e
¢

»

Urovei 1: Vstupy na urovni1 jsou (neupravené) kétované ceny na aktivnich trzich pro identicka
aktiva Ci zavazky, k nimz ma ucetni jednotka pristup ke dni ocenéri.
Uroven 2: Vstupy na urovni 2 jsou vstupy jiné nez kotované ceny zahrnuté do Urovné 1, které jsou
primo (tj. jako ceny) nebo nepfimo (tj. jako odvozené od cen) pozorovatelné pro aktivum Ei
zavazek. Tato uroven zahrnuje nastroje ocefiovaneé za pouziti:
o kotovanych cen pro podobné nastroje na aktivnich trzich;
o kotovane ceny pro identické nebo podobneé nastroje na trzich, které jsou povazovany za
méné nez aktivni;
o nebo jiné ocenovaci metody, ve kterych vSechny vyznamneé vstupy jsou primo nebo
nepfimo pozorovatelné z trznich udajd.
Urover 3: Vstupy na urovni 3 jsou nepozorovatelné vstupni veliginy. Tato uroveh zahrnuje
vSechny nastroje, pro které ocehovaci metody zahrnuji vstupy, které nejsou pozorovatelné a
nepozorovatelne vstupy maji vyznamny dopad na ocenéni nastroje. Tato uroveh zahrnuje
nastroje, které jsou ocenény na zakladé kotovanych cen pro podobne nastroje, pro které
vyznamneé nepozorovatelneé upravy nebo predpoklady jsou vyzadovany, aby odrazely rozdily mezi
nastroji.

Uéetni jednotka povazuje transfery mezi jednotlivymi Urovnémi hierarchie rediné hodnoty provedené v
okamziku udalosti nebo zmény okolnosti, které zapficinily prevod.
c)
Procesy a kontroly
Uéetni jednotka nastavila soustavu kontrol pro ocenéni realnou hodnotou. Dané kontroly zahrnuji
nasledujici:
e
ovéfeni pozorovatelnych vstupu a cen;
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znovuprovedeni vypoctt na zakladé modelti;
kontrolaa schvaleni procesu pro nove ocefovaci modely a jejich zméeny;
analyzaainvestigace vyznamnych rozdild v ocenéni;
kontrola vyznamnych nepozorovatelnych vstupu, ocefiovacich Uprav a vyznamnych
zmén v realné hodnoté v ramci urovné 3 v porovnani s predchozim ocenénim.

Pokud informace od tfeti strany (napi. od kotace od brokera) je vyuzita k ocenéni realné hodnoty, pak
uéetni jednotka zvazuje a dokumentuje dukazy, které obdrzela od tfetich stran na podporu zavéru, Ze
ocenéni splAuje poZadavky IFRS. Toto zahrnuje nasledujici:
e
ovéfeni, Ze broker je schvaleny Uéetni jednotkou pro ocenéni daného typu finanéniho
nastroje;
pochopeni, jak realna hodnota byla stanovena a rozsah, jakym predstavuje skutecnou
trznitransakci a zda realna hodnota predstavuje kotovanou cenu na aktivnim trhu pro

e

identicky nastroj;

e

pokud ceny pro podobny nastroj jsou pouzity k acenéni realnou hodnotou, jak tyto ceny
byly upraveny, aby reflektovaly znaky nastroje, ktery se ocenhuje;
pokud existuje nékolik kotaci pro stejny finanéni nastroj, pak jak reaina hodnota byla
uréena za pouziti téchto kotaci.

e

d)

Finanéni nastroje, které jsou v rozvaze vykazany v realné hodnoté

V nasledujici tabulce jsou uvedeny jednotlivé urovné realnych hodnot financnich aktiv a financnich
zavazkti, které jsou vykazany v realné hodnoté v rozvaze:
tis. KE k 31.12.2021

Urovefi 1

Uroven 2

Uroven 3

FINANGNI AKTIVA
Pohledavky
za bankami a druz. zaloznami

0

9099

0

0

199

0

FINANGNI ZAVAZKY
Ostatni pasiva

(i)

Pfevody mezi urovni1 aurovni2

a)

Vprdbéhu uéetniho obdobi nedoSlo k Zadnym presuntim mezi Urovni 1a urovni 2.

(ii)
Pouzité ocefovaci techniky a vstupni veliginy
Uéetni jednotka vyuziva k uréeni realné hodnoty nasledujici ocefovaci techniky a vstupni veliciny:
Pohledavky
za bankami
Uéetni hodnota se vzhledem ke kratké splatnosti téchto pohledavek blizi jejich realné hodnoté. Tato
finanéni aktiva jsou v hierarchii realnych hodnot zafazena do urovné 2. V praébéhu bézného uéetniho
obdobi nedoglo ke zméné pouzité ocenovaci technicky nebo vstupu.
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Ostatni aktiva/pasiva

V pripadé polozek ostatnich aktiv/pasiv se u¢etni hodnota vzhledem ke kratké splatnosti danych zavazku
blizi jejich rediné hadnoté. Tyto finanéni zavazky jsou v hierarchii realnych hodnot zafazeny do urovné 2.
V priibéhu béZného ucetniho obdobi nedoglo ke zméné pouzité ocefovaci technicky nebo vstupt.
(ii)

Kvantitativni
uroven 3

informace

o vyznamnych

nepozorovatelnych

vstupnich

veli€éinach

pro

Uéetni jednotka neocehovala aktiva a zavazky v Urovni 3.
-

(iii)

-

Uéetni jednotka neocefovala v urovni 3.

Citlivost realné hodnoty na zmény nepozorovatelnych vstupt

Uéetni jednotka neocefiovala v urovni 3.

16. VYZNAMNE UDALOSTI PO DATU UCETNi ZAVERKY
i

VID-1

Po pfekonani dalgi viny Sifeni viru COVID-19, ktera v CR vyvrcholila v bfeznu 2021 a byla dopravazena
zprisnénymi opatfenimi (napf. omezeni pohybu osob mezi okresy), doSlo k poklesu poétu nakaZenych a k
omezeni Sifeni viru, coz mélo za nasledek i zmirnéni epidemiologickych opatieni. Béhem letnich mésicu
roku 2021 se pocet osob, u kterych bylo laboratorné prokazano onemocnéni COVID-19, pohyboval na
relativné nizkych hodnotach, stejné tak jako v lété pfedchoziho roku. S nizkym poétem nakazenych bylo
spojeno pokracujici rozvolmovani a zmirnovani restriktivnich opatieni nafizenych vladou. Pfetrvavala
povinnost noseni rouSek na vybranych mistech a povinnost disponovat potvrzenim o otkovani, resp.
platnym negativnim testem, pro vstup do vybranych provozoven. V podzimnich mésicich roku 2021 doslo
opét k vyraznému

nardstu

poétu

nakazenych

osob,

kulminujicimu

na konci

listopadu,

ktery se v8ak

tentokrat v CR obegel bez opatieni s vyraznéjSim negativnim efektem na ekonomiku (nedochazelo jiz k
omezeni pohybu osob a uzavirani provozoven).

V prdbéhu roku 2021 byla provadéna vakcinace osob, snizZujici riziko vazného prb&hu nemoci COVID-19.
Poéet o€kovanych alespon jednou davkou vakciny se ve €tvrtém kvartale roku 2021 zvy8il pfiblizné o 12 %
ak datu 31. 12. 2021 bylo alespon jednou davkou naoékovano pfiblizné 6,8 mil. obyvatel Ceské republiky.
Z ekonomickeého hiediska nebyl epidemiologicky vyvoj doprovazen dalsimi vyraznymi poklesy aktiv. Na trhu

prevladala spiSe pozitivni a optimisticka nalada, napf. americky trh reprezentovany indexem S&P 500 v
prdbéhu roku 2021 vzrostl priblizné o 26 %, rovnéz Evropsky index Euro Stoxx 50 v tomto obdobi vzrostl o
priblizné 20 % (pozn. poéatkem roku 2022 vSak doSlo u obou indexti k cenové korekci). Skuteénost, Ze
pandemie COVID-19 nezpUsobila v roce 2021 pokles cen aktiv v8ak neznamena, ze v budoucnu jiz nemeize
k jejimu negativnimu ekonomickému dopadu dojit.

Vyrazny podil na zvladani ekonomické situace v souvislosti s COVID-19 méla i nadaéle pomoc ze strany vlad
a centralnich bank. To v souvislosti s ristem cen energii, problémy v ramci dodavatelskych fetézct a na
trhu prace vedlo ke zvySovani inflace, kterou se Ceska narodni banka snaZila ve druhé poloviné roku 2021

mirnit pomoci postupného zvySovani urokovych sazeb. Naposiedy doSlo 23. 12. 2021 ke zvySeni 2T repo.

sazby na 3,75 %.
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Nasledné udalosti:

Stejné jako v minulém roce se poéty nakaZenych osob s pricnodem podzimniho chladného potasi zvysuji.
Rovnéz doglo k nastupu nove vysoce nakaZlivé mutace viru (omicron), diky €emuz Ize o¢ekavat vyznamny
rst poétu pozitivné testovanych osob, tentokrat vSak jiz nejspiSe bez nutnosti zavadéni prisnéjsich
restriktivnich opatieni. Nejvétsim rizikem se jevi znovuobnoveni lockdownu (v piipadé, Ze by se objevila
mutace viru zpUsobujici zavaznéjgi préibéh nakazy), ktery by pravdépodobné zpusobil pokles HDP, a to
predevsim v sektoru pohostinstvi, sluzeb a cestovniho ruchu.

Od konce unora 2022 dochazelo v souvislosti s invazi vojsk Ruské Federace na Ukrajinu k postupnemu
zhorgovani mezinarodni politickée situace. Fond nevlastni Zadna aktiva a nema zadné zavazky, vynosy ani
naklady, které by byly primo ovlivnény valeénym konfliktem.
S ohledem na vySe uvedené nebyly identifikovany vyznamné pochybnosti o nepfetrzitem trvani ucetni
jednotky. Bezprostredni dopady valeéného konfliktu byly vyhodnoceny jako nevyznamne. Predkladana
uéetni zavérka tak byla sestavena na pfedpokladu nepfetrziteho trvani Ucetni jednotky v dohledné
budoucnosti.

Po datu Uéetni zavarky nenastaly Zadné vyznamneé udalosti, které by mély vlivna sestaveni ucetni zaverky.

v Praze dne 02.11.2022

Ing. Ondrej Horak, povéfeny zmocnénec
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AUDITONE

Udaje o auditované déetni jednotce
Nazev Udcetni jednotky:
Sidlo:
Zapis proveden u:
Zapis proveden pod Cislem:

oddil B, cislo vioZky 24338

1€O fondu:

080 83 398

HENRY IF, podfond HYDROGEN 2
Pobrezni 620/3, Karlin, 186 00 Praha 8
Méstského soudu v Praze

NID:

751 62 431

Statutarni organ:

AMISTA investicni spoleénost, a.s., Elen predstavenstva,

Ovérované obdobi:

pri vykonu funkce zastupuje Ing. Ondfej Horak
Ginnost investitniho fondu kvalifikovanych investorfi ve smyslu ust. § 95
odst. 1 pism. a) zakona €. 240/2013 Sb., o investiénich spolecnostech a
investiénich fondech
17. kvéten 2021 a2 31. prosinec 2021

Pfijemce zpravy:

investofi podfondu

Predmét Ginnosti:

Udaje o auditorské spoletnosti
Nazev spoleénosti:

AUDIT ONE s.r.o.

Evidenéni Cislo auditorské
spoletnosti:

604

Sidlo:

Pobfezni 620/3, 186 00 Praha 8 Karlin

Zapis proveden u:

Méstského soudu v Praze
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Zprava nezavislého auditora
investorim podfondu
HENRY IF, podfond HYDROGEN

2

Vyrok auditora
Provedli jsme audit prilozené Udetni zavérky podfondu HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 (dale také ,,uéetni
jednotka™ ci ,podfond") sestavené na zakladé Geskych Uéetnich predpis&, které se sklddd z rozvahy k 31. 12.
2021, podrozvahovych polozek, vykazu zisku a ztraty, pfehledu o zménach Cistych aktiv pripadajicich drzitelim
investiénich akcii za rok konéici 31. 12. 2021 a pfilohy této udetni zavérky, ktera obsahuje popis pouzitych
podstatnych Udetnich metod a dal§i vysvétlujicf informace.
Podle naSeho nazoru ucetni zavérka podava vérny a poctivy obraz aktiv a pasiv podfondu HENRY IF, podfond

HYDROGEN

2 k 31. 12. 2021 a nakladé a vynosG a vysledku jejiho hospodafeni za uéetni obdobi konéici

31. 12. 2021 v souladu s Ceskymi Géetnimi pfedpisy.

Zaklad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zdkonem 0 auditorech a standardy Komory auditoré Ceské republiky pro audit,

kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA), pripadné dopinéné a upravené souvisejicimi aplika¢nimi
dolozkami. NaSe odpovédnost stanovena témito predpisy je podrobnéji popsana v oddilu Odpovédnost auditora
za audit Udetni zavérky. V souladu se z4konem o auditorech a Etickym kodexem

pfijatym Komorou auditor&

Ceské republiky jsme na Utetni jednotce nezavisli a splnili jsme i dali etické povinnosti vyplyvajici z uvedenych
predpisi. Domnivame se, Ze diikazni informace, které jsme shromazdill, poskytujf dostatetny a vhodny zaklad
pro vyjadfeni naSeho vyroku.
Ostatni informace uvedené ve vyroéni zpravé

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 pism. b) zakona o auditorech informace uvedené ve vyrotni zpravé
mimo ucetni zavérku a nasi zpravu auditora. Za ostatni informace odpovidd vedeni Uiéetni jednotky.

NaS vyrok k Uéetni zavérce se k ostatnim informacim nevztahuje. Pfesto je vSak soucdsti naSich povinnosti
souvisejicich s ovérenim ucetni zavérky seznameni se s ostatnimi informacemi a posouzeni, zda ostatni
informace nejsou ve vyznamném (materiainim) nesouladu s uéetni zavérkou ¢i s nagimi znalostmi o déetni
jednotce ziskanymi béhem ovéfovani uéetni zdvérky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamné

(materidIné) nespravné. Také posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vSech vyznamnych (materidlnich)
ohledech vypracovany v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni
informace spliiuji poZadavky pravnich predpisé na formalni naleZitosti a postup vypracovani ostatnich informact

v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pripadné nedodrzeni uvedenych pozadavki by bylo zpfisobilé
ovlivnit Usudek cinény na zakladé ostatnich informaci.
Na zakladé provedenych postup&, do miry, jiz dokézeme posoudit, uvadime, Ze:

e

ostatni informace, které popisuji skuteénosti, jez jsou té2 predmétem zobrazeni v Uéetni zavérce, jsou
ve vSech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s déetni zavérkou a

° — ostatni informace byly vypracovany v souladu s pravnimi pFedpisy.
Dale jsme povinni uvést, zda na zdkladé poznatki a povédomi o Uéetni jednotce, k nimz jsme dospéli_ pri
provadéni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamné Amateriaini) vécné nespravnosti. V ramci uvedenych
postup& jsme v obdrzenych ostatnich informacich zadné vyznamné (materialni) vécné nespravnosti nezji

°
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Odpovédnost vedeni ucetni jednotky a dozoréi rady za déetni zavérku
Vedeni Uéetni jednotky odpovidad za sestaveni Uéetni zavérky podavajici vérny a poctivy obraz v souladu
s Geskymi Ucetnimi predpisy, a za takovy vnitfni kontroini systém, ktery povazZuje za nezbytny pro sestaveni
Ucetni zavérky tak, aby neobsahovala vyznamné (materidlnf) nespravnosti zptisobené podvodem nebo chybou.
Pri sestavovani Ucetni zavérky je vedeni Utetni jednotky povinno posoudit, zda
nepfetrzité trvat, a pokud je to relevantni, popsat v pfiloze u¢etni zavérky
nepfetrzitého trvani a pouzZiti predpokladu nepfetrzitého trvani pri sestaveni Ucetni
kdy vedeni ucetni jednotky planuje jeji zruSeni nebo ukonéeni jeji Cinnosti, resp. kdy

je uéetni jednotka
zdlezitosti tykajici
zavérky, s vyjimkou
nemé jinou redlnou

schopna
se jejiho
pripada,
mozZnost

nez tak udcinit.

Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi odpovida dozoréi rada.
Odpovédnost auditora za audit iéetni zavérky

Nasim cilem je ziskat pfiméfenou jistotu, Ze Uéetni zavérka jako celek neobsahuje vyznamnou (materialni)
nespravnost zpisobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu auditora obsahujici na8 vyrok. Priméfend mira
jistoty je velka mira jistoty, nicméné neni zarukou, Ze audit provedeny v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy ve
vsech pripadech v udetni zavérce odhali piipadnou existujici vyznamnou (materialnf) nespravnost. Nespravnosti
mohou vznikat v désledku podvodé nebo chyb a povazZuji se za vyznamné (materidini), pokud Ize rediné
predpokladat, Ze by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, ktera uZivatelé liéetni
zavérky na jejim zakladé pfijmou.
Pri provadéni auditu v souladu s vySe uvedenymi predpisy je nasi povinnosti uplatriovat behem celého auditu
odborny Usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je na3i povinnosti:
» — Identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materialni) nespravnosti ucetni zavérky zpisobené podvodem

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostateéné a vhodné
dékazni informace, abychom na jejich zdklad& mohli vyjédfit vyrok. Riziko, Ze neodhalime vyznamnou
(materialni)

nespravnost,

k niz doSlo v dfisledku

podvodu,

je vét&i neZ riziko neodhaleni vyznamné

(materialni) nespravnosti zpfisobené chybou, protoze soucasti podvodu mohou byt tajné dohody (koluze),
falSovani, Umysina opomenuti, nepravdiva prohlaSeni nebo obchadzeni vnitfnich kontrol vedenim Uéetni
jednotky.

e

Seznamit se s vnitrnim kontroInim systémem ucetni jednotky relevantnim pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli
vyjadiit nazor na ucinnost jejiho vnitiniho kontrolniho systému.

e

Posoudit vhodnost pouzitych Ucetnich pravidel, priméfenost provedenych Uéetnich odhada a informace,
které v této souvislosti vedeni Uéetni jednotky uvedio v pi‘iloze ugetni zavérky.

e

Posoudit vhodnost pouziti pfedpokladu nepfetrzitého trvani pi sestaveni ucetni zavérky vedenim Uéetni
jednotky a to, zda s ohledem na shromazZdéné dikazni informace existuje vyznamna (materidlni) nejistota
vyplyvajici z udalosti nebo podminek, které mohou vwyznamné zpochybnit schopnost déetni jednotky
nepretrzité trvat. Jestlize dojdeme k zavéru, Ze takova vyznamna (materidlni) nejistota existuje, je nai

povinnosti upozornit v nasf zpravé na informace uvedené v této souvislosti v piiloze Uéetni zavérky, a
pokud tyto informace nejsou dostatetné, vyjadFit modifikovany vyrok. NaSe zavéry tykajici se schopnosti
detni jednotky nepfetrzité trvat vychazeji z dilkaznich informaci, které jsme ziskali do data na&i zpravy.
Nicmén& budouci
nepretrzité trvat.
e

udalosti

nebo

podminky

mohou

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, élenéni a obsah

vést k tomu,

Ze Uéetni jednotka

ztrati schopnost

Udetni zavérky, véetné piilohy, a dale to, zda Ucetni

zavérka zobrazuje podkladové transakce a udalosti zpisobem, ktery vede k vérnému zobrazeni.

AUDIT SN
Nasi povinnosti je informovat vedeni Udetni jednotky a dozoréi radu mimo jiné o planovaném

rozsahu a

naéasovani auditu a o vyznamnych zjisténich, ktera jsme v jeho pribéhu udinili, véetné zjisténych vyznamnych
nedostatkd ve vnitinim kontrolnim systému.

V Praze dne 2. listopadu 2022

Ing. Jakub Kovar

evidentni Cislo auditora 1959
AUDIT ONE s.r.o.
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