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

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

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

BDO Investment SICAVa. s., IČO:059 69 816, sídlem Pobřežní 620/3,
Fond

Praha8,PSČ:18600,zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudem
v Prazepod sp. zn. B 22360

Podfond

BDOInvestment, podfondIndustry

Účetníobdobí

období od 1. 10. 2018do 30. 9. 2019

Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšeni
dodržování daňovýchpředpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní
Dohoda FATCA

předpisy Spojených státůamerických o informacích a jejich oznamování obecně

známájako 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

Zákon o 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

zákonč. 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), veznění pozdějších předpisů

ZPKT

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

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí podávávěrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření BDO Investment, podfond Industry (dále také
"Podfond")za období od Ol. 10. 2018 do 30. 9. 2019 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské
činnosti a výsledcích hospodaření Podfondu.

V Prazedne 17. ledna 2020

M

vel Bareš, ověřený zástupce

AMISTAinvestic, i společnost, a.s.
jako jediný člen představenstva
BDO Investment SICAV a. s.

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti investičního Podfondu a o stavu jeho
majetku
BDO Investment SICAVa.s., IČO:059 69 816, sídlem Pobřežní 620/3,
Fond

Praha8,PSČ:18600,zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudem
v Prazepod sp. zn. B 22360

l.

Podfond

BDOInvestment, podfond Industry

Účetníobdobí

období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

ČINNOSTPODFONDU V ÚČETNÍMOBDOBÍ

IndustrypodfondBDOInvestmentSICAVa.s.(dáletaké"Podfond")bylvytvořen rozhodnutím statutárního ředitele BDO

InvestmentSICAVa.s.(dáletaké"Fond")dne2.5.2017a zapsándoseznamuvedenéhoČeskounárodníbankoupodle
§ 597žák č 240/2013Sb,o investičních společnostech a investičních fondech, veznění pozdějších právních předpisů

(dálejen "Zákon")byl dne 24. 5. 2017.

V Příslušném období Podfondvesvémportfoliu držela spravoval investice reprezentované 14,44% akciovým podílem
a akviziční půjčkou vestrojírenské společnosti SANBORN a.s. a 30%podílem vespolečnosti Misterine s. r. o.

Hospodářské výsledky společnosti SANBORN a.s. vdaném období naplnily očekávání. Diky své intenzivní obchodní
činnosti a oživení poptávky po produktech využívaných v oboru údržbyenergetických zařízení je patrný nárůstobratu
i hospodářskéhovýsledku společnostiSANBORNa.s.v druhépoloviněroku2019.Předpokládáse,žebudetentotrend
pokračovat i nadále.

SpolečnostMisterines.r.o.sespecializujenavývojaplikacív oblastitzv,rozšířené reality("augmentedreality")primárně
proprůmyslové využití. Principemjepřevod datdoschémata animací, kterépřekrývají realitu umělouvrstvou, ježtuto

realitu vysvětluje, přibližuje a zjednodušuje. Taková vizualizace přímo v reálném prostředí umožňuje s realitou lépe
pracovat. Misterine s. r. o. aplikaci vyvíjí vespolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a GE Aviation Czech s. r.o.

Navzdorytomu, žeje rozšířená realita relativně novýfenomén,její obecněpředpovídáno široképrůmyslové využití.

Z tohoto pohledu představuje investice vysoký růstový potenciál.
2. HOSPODAŘENÍPODFONDU

Řádnáúčetnízávěrkasestavenázaobdobí odl. 10.2018do30.9.2019("dálejenúčetníobdobí") a Příloha účetní
závěrky, kteréjsou nedílnou součástí této Výroční zprávy, byly sestaveny na základěúčetnictví s cílem srozumitelně
podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

a

finanční sit uace účetní jednotky.

Výroční zpráva uceleně, vyváženě

a komplexně informuje o vývojivýkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení Podfondu tak, abynajejím

základěbyli její uživatelé schopni činit ekonomická rozhodnutí.

Došlok nárůstučistéhoobchodního jmění ("NetAssetValue"),z důvoduzvýšení hodnotymajetkových účastív držení

Podfondu.

Hospodaření Podfondu skončilo zaobdobí od 1. 10. 2018do 30.9. 2019 ztrátou vevýši3 548 tis. Kč.

3.

STAV MAJETKU

Meziročněse objem aktiv fondu zvýšil o 25 % tj. o 12 709 tis. Kč. Nárůstaktivvznikl zejménaz důvodupřecenění podílu
společnosti Sanborn a.s o l 966 tis. Kč, přeceněním podílu společnosti Misterine s. r. o. o 9 960 tis. Kč a dále naběhlým

příslušenstvím z poskytnutého úvěruSanborna.s ve výši 293 tis. Kč.
AKTIVA

Podfond vykázalv rozvaze k 30. 9. 2019 aktiva v celkovévýši 63 182 tis. Kč. Aktiva byla z 41,8 % tvořena pohledávkami
za nebankovními subjekty ve výši 26 416 tis. Kčvčetně naběhlého příslušenství. Dále byla aktiva tvořena z 30, 6 % účastmi

s podstatným vlivem ve výši 19 359 tis. Kč a z 26,4 % ostatními podíly ve výši 16 704 tis. Kč. Peněžní prostředky na
bankovním účtu byly ve výši 703 tis. Kč (1, 1 %. ).
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PASIVA

Celková pasiva podfondu ve výši 63 182 tis. Kčjsou tvořena zejménavlastním kapitálemve výši 56 043 tis. Kč(88,7 %),
dále ostatními pasivy ve výši 5 106 tis Kč (8, 1 %) a závazky vůči nebankovním subjektům ve výši 2 033 tis. Kč (3, 2 %).

Vlastní kapitálje tvořen kapitálovýmifondy ve výši 37 500 tis. Kč, oceňovacími rozdíly ve výši 25 745 tis. Kč, ztrátou za
dané účetní období ve výši 3 548 tis. Kč a dále ztrátou za minulé účetní období ve výši 3 654 tis. Kč.
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4. VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍHOSPODÁŘSKÝ
ROK
Z makroekonomického hlediska lze pro následující období očekávat mírné ochlazení dynamiky hospodářského růstu.

DleprognózyČNBz listopadu 2019 by mělačeskáekonomikav roce2020zpomalitrůstna 2,4 % meziročně.

V globálníekonomicejeznatelnýnárůstprotekcionismua napětív mezinárodních obchodních vztazíchvčetněnejistoty
podnikatelů i spotřebitelů ohledněbudoucího ekonomického vývoje. Otázkyokolo Brexituvytváří další prveknestability
v rámcievropskéhoekonomickéhoprostředí.

Současnéfáziekonomického cyklu odpovídá i mírný pokles aktivity natrhu s podniky. Investoři vyčkávají navhodné

příležitosti. Hospodářskévýsledkypodnikůbylynegativněovlivněnyzejménanárůstemmzdovýchnákladůa v některých
případech i mírným poklesem zakázek. Vlastníci fírem však většinou stále udržují svá vysoká cenová očekávaní.
Potenciální kupující, zejména z řad finančních investorů, však nejsou ochotni akceptovat vysoké valuace s ohledem

naekonomické ochlazení. Rostoucí cena penězje dalším faktorem zvyšujícím obezřetnost investorů při úvahách o
zapojení akvizičního úvěrupři financování akvizice.

Pro následující období sepředpokládá zvýšení aktivity při vyhledávání a prověřování možností nových investičních

příležitostí včetně spolupráce s partnerskými investory a poradci zaúčelem výměny zkušeností. Cílem Podfondu je

nadálebudování portfolia s adekvátním výnosem při vhodném rozložení investičního rizika.

Odbornýporadce Podfondu průběžněmonitoruje trh a investiční příležitosti vevhodných podnikatelských segmentech,
kterébydoplňovalystávající portfoliové investice a současnědiverzifikovaly riziko.

S ohledem navelikost Podfondu sepředpokládá spolu investování s finančním partnerem. Záměremjenicméněnavýšit
velikost podílu Podfondu v investované společnosti a postupně, s rostoucím objemem spravovaných prostředků,
investovat samostatně.

Stáleplatí strategie realizaceinvesticvýhradněpořádném vyhodnocení příležitostí a potenciálu předmětné společnosti,
souvisejících rizik,jakožto i přínosu, který Podfond můžeinvestovanéspolečnosti poskytnout.
V roce 2020 plánuje Podfond výrazné zvýšení aktivity při získávání investorů včetně uzavření distribučních smluv
s externími investičními zprostředkovateli, jejichž prostřednictvím budou systematicky vyhledáváni a získáváni investoři

a bude navyšován objem spravovaných finančních prostředků. Zauvedeným účelem sepřipravuje přizpůsobení
některýchaspektůstatutu Podfondu.

V Praze dne 17. ledna 2020

r Pavel Bareš, pověřený zástupce
AMISTAinvestiční společnost, a.s.
jako jediný člen představenstva
BDO Investment SICAV a. s.

Profil Podfondu
Industry podfond, BDO Investment SICAVa.s. (dáletaké"Podfond")je v souladu s úst. § 165 odst. l Zákona účetně a

majetkověoddělenáčástjmění BDOInvestmentSICAVa.s., IČO:059 69 816, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 18600
Praha 8, obchodní společnosti zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Prazepod sp. zn. B 22360
(dále jen "Fond").
Účetním obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO PODFONDU

Název:

BDO Investment, podfond Industry

Sídlo:
Ulice:

Pobřežní 620/3

Obec:

Praha 8 Karlín

PSČ:

18600

Vznik:

BDO Investment, podfond Industry byt vytvořen dne 2. 5. 2017 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu. Podfond byl

zapsánČeskounárodní bankou podle § 597Zákonadne 24. 5. 2017.
Identifikační údaje:
NID:

751 60 285

DIČ:

CZ684217350

Bankovní spojení:

7448852/0800

Akcie
Akcie:

ISIN: CZ00080
CZ0008042694, investiční kusové akcie v zaknihované podobě, na jméno

Početemitovaných akcií v oběhuke konci účetního období:
Početakcií vydanýchv účetním období:

37 194 172 ks
1194 172 ks

Počet akcií odkoupených v účetním období:
Čistýobchodní majetek:

O ks

56 043 tis. Kč

Orgány společnosti

Podfond je bez právní subjektivity. Statutární orgán Podfondu je vykonáván statutárním orgánem Fondu, jímž je
právnická osoba oprávněnaobhospodařovat tento investiční Podfond. Samotný Fond je investičním fondem s právní
osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněna obhospodařovat a administrovat

tento investiční fond. Touto osobouje společnost AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Jediný člen představenstva:

AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:274 37 558
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Zastoupení právnickéosoby:

Ing. Ondřej Horák, Ing. PetrJanoušek, Mgr. PavelBareš

(od 30. 3. 2017)

Statutárním orgánem Fondujejedinýčlen představenstva, kterému přísluší obchodní vedení Fondu,a kterýzastupuje
Fond. Jediný člen představenstva se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s

právními předpisy, stanovamia statutem Fondu.Jedinýčlenpředstavenstva disponujeoprávněním k výkonusvéčinnosti
v podoběrozhodnutí Českénárodní bankyo povolení k výkonučinnostiinvestiční společnosti.Zmocněncijedinéhočlena
představenstva disponují předchozím souhlasem Českénárodní banky k výkonu svéfunkce. Každýpověřený zmocněnec
můžejednat samostatně.
Předseda dozorčí rady:

Petr Kymlička

(od 27. 3. 2019)

narozen 22. listopadu 1963

Lékařská 291/4, Motol, 15000 Praha 5

Člendozorčí rady:

Ing. RichardŠvejda

(od 27. 3. 2019)

narozen 3. ledna 1974

Šmilovského1437/8, Vinohrady, 12000, Praha 2
Dozorčí rada určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu a dohlíží na jeho řádný výkon, jakož i provádí další
činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Do působnosti dozorčí rady náleží jakákoliv věc týkající se
Fondu, ledažeji zákonsvěřuje do působnosti valné hromady, nebo ledažeji zákonnebo stanovy v souladu sezákonem
svěřují do působnosti jediného člena představenstva čijiného orgánu Fondu. Dozorčí rada se skládá ze tří členů,
voleného valnou hromadou.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝM DOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

Samotný Podfond není zapsán v obchodním rejstříku. Je zde evidován pouze Fond. V průběhu účetního období byly
v obchodním rejstříku zapsány pouze skutečnosti související sevznikem Fondu.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVALAPODFOND

V rozhodnémobdobí obhospodařovala a administrovalaFondtato investiční společnost:
AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00

Investiční společnost vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí Českénárodní banky č.j.
41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9. 2006,jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.

Investiční společnost senazákladěúst.§ 642odst. 3 zákonač.240/2013 Sb.,o investičních společnostech a investičních

fondech (dáletakéjen "Zákon")považuje zainvestiční společnost, kteráje oprávněnapřesáhnout rozhodný limit, a je
oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných
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), a dále je oprávněna k provádění administrace

investičních fondůnebozahraničních investičních fondůdle§ 11odst.l písm. b)Zákonavespojení s § 38odst.l Zákona,
a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a

kvalifikovaných fondůsociálního podnikání) a zahraničních investičních fondůsrovnatelných s fondem kvalifikovaných
investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání).
Investiční společnost vykonávala pro Fond činnosti dle statutu Fondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví, oceňování
majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění vydávání

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

Portfolio manažer

Mgr. Richard Opolecký
narozen:1983

vzdělání: ZápadočeskáUniverzita v Plzni, Právoa právní věda
Mgr. Richard Opoleckýje zaměstnán ve společnosti AMISTA investiční společnost, a. s., na pozici portfolio manažera od

10. 4. 2017. Před příchodem do AMISTAinvestiční společnosti, a.s., pracoval v developerskéspolečnosti Aperta Group
a. s., na pozici právník, kde získal zkušenosti při řízení developerských projektů a právním zastoupení společnosti.

Předtím pracoval sedm let v banceCitibank plc, na pozici právník, kde získal zkušenostiv oblasti regulatoriky a přípravy
vnitřních předpisů.
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita HradecKrálové,Informační management
Ing. Radek Hub je zaměstnán ve společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na pozici portfolio manažera
od 15. 3. 2016. Před příchodem do AMISTAinvestiční společnosti, a.s., 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 Hospodářskápolitika a správa
Ing. Petr Krušinaje zaměstnánve společnosti AMISTAISna pozici portfolio manažera od l. 4. 2019. Před příchodem do
AMISTAISpracoval ve společnosti CPI Property a Fadlity, s.r.o., kde získal zkušenostiv oblasti finančního řízení a správy
majetku. Předchozí pracovní zkušenostisbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu a správy majetku.
4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIPODFONDU

Obchodní název:

Českáspořitelna, a.s.

Sídlo:

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČO:

452 44 782

Českáspořitelna, a.s. vykonávápro Podfonddepozitáře na základěsmlouvy podepsanédne9. 6. 2017.
5.

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V účetním období pro Podfond nevykonávalyčinnost hlavního podpůrcežádnéosobyoprávněnéposkytovat investiční
služby.

6.

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

Depozitář nepověřil v účetním období žádnouosobu úschovou nebo opatrováním majetku Podfondu.
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7.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM FONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁM

AM1STA investiční společnost, a.s., která je obhospodařovatelem Podfondu, uvádí v předepsaném členění přehled
o mzdách, úplatách a obdobných příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své Výroční zprávě zarok 2019.
Participace Podfondu na těchto úplatách je zahrnuta v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb
obhospodařování Podfondu.

Fondnevyplatil v účetním období obhospodařovateli žádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.
K 30.9.2019bylastanovenahodnotaperformancefeevevýšil 353.tis. Kč.
8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM FONDUJEHO
PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatetem v účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUFONDU

Významnou částaktivtvoří z 41,8 % pohledávka zanebankovními subjekty vevýši 26416tis. Kč
Společnost
SANBORNa.s.

IČO
066 27 277

Celkem

Jistina v Kč

Úroky

Úrokovásazba

Celkem

26 122 516, 95

293 073. 17

1, 5 % p. a.

26 415 590, 12

26 122516,95

293 073,17

26 415 590, 12

Majetek podfondu byl keDniocenění tvořen účastmis podstatným vlivem vevýši19359tis. Kč(30, 6 %)
Společnost
Misterine SPV s. r. o.

IČO

Podíl v %

Hodnota k 30. 9. 2018 v Kč

074 62 026

30%

19 359 000

Celkem

19 359 000

Dalšívýznamnou položkou majetku tvoří ostatní podíly vevýši16704tis. Kč(26, 4 %).
Společnost

SANBORNa.s.

IČO

podíl v %

Hodnota k 30. 9. 2018 v Kč

06627277

14,44 %

16 704 000

Celkem

16 704 000

Dále majetek-fondu ke Dni oceněni tvoří peněžní prostředky na bankovních účtech a peněžní ekvivalenty ve výši
703 tis. Kč(tj. 1, 1 %).
10.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI VÝZKUMUA VÝVOJE

Podfond nevyvíjel v účetním období žádnéaktivity v této oblasti.

11.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVFTAZÍCH

Podfond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v účetním období
nevyvíjet žádnéaktivityv této oblasti. Podfond nemážádnézaměstnance.

12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Podfond nemážádnoupobočku nebojinou částobchodního závoduv zahraničí.

13.

INFORMACE FřKAJÍCÍ SE OBCHODŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT -SECURITIES FINANCING
TRANSACTIONS)A SWAPŮVEŠKERÝCHVÝNOSŮ,POŽADOVANÉDLENAŘÍZENÍEVROPSKÉHOPARLAMENTU A
RADY (EU) 2015/2365, ČL.13

V účetním období nedošlo k žádným operacím se SFT a swapy veškerých výnosů.
14.

FONDOVÝKAPITÁLPODFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE
30. 9. 2019

30. 9. 2018

31. 12. 2017

56 043 009

45 473 427

25 612 393

ke konci Účetního období:

37 194 172

36000

26000

PočetvydanýchIAv Účetním období:

1194 172

10000

26000

o

o

o

1, 5067

l 263, 1507

985,0921

K datu:
Fondový kapitál (Kč):
Počet emitovaných IA v oběhu
.

Počet odkoupených IA v Účetním období:
Fondový kapitál na jednu akcii (Kč):

Dne 21. května 2019 došlo k emisi 1194 172 kusů investičních akcií v celkové hodnotě l 500 tis. Kč.

Fondovýkapitál na jednu investiční akcii
1, 60
1,40

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
březen 19

červen 19

září 19

Valnáhromada společnosti rozhodla s účinností ke dni 30. 3. 2019 o štěpení investičních akcií z dosavadních 36 000 ks
na 36 000 000 ks poměrem 1:1000 ks a graf ukazuje pouze vývoj až od tohoto dne štěpení.

15.

ÚDAJEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHÚDAJŮUVEDENÝCHVESTATUTU PODFONDU

Ve sledovaném období nedošlo ke změněstatutu Podfondu.

16.

INFORMACEO NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Podfondve sledovaném období nenabyl žádnésvévlastní akcie.
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17.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALY PO ROZVAHOVÉMDNI

S účinností kedni l. 11.2019došlokezměněstatutu Fonduspočívající vezměněvstupních poplatků.
Kedni 19. 12. 2019 byla podepsaná Smlouva o zápůjčces věřitelem BDOAdvisory s. r. o.vevýši850.tis Kčsesplatností
zápůjčky do 5 let ode dne poskytnutí a s úrokem 1,9 % p. a.
18.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

SoučástítétoVýroční zprávyje příloha, kterápodáváinformace o hospodaření Podfondu.
Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha, Výkazzisku a ztráty a Přehled o změnách vlastního
kapitáluobsahují údajeuspořádané podle právního předpisu upravujícího účetnictví.
Další informacejsou uvedeny v Příloze účetní závěrky.

V souladu seZákonemo účetnictví obsahujetatoVýroční zprávatéžÚčetnízávěrku,včetněPřílohy účetní závěrky,
Zprávu nezávislého auditora.
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Účetní závěrka k 30. 9. 2019
Účetníjednotka: BDO Investment, podfond Industry
Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlin, 18600 Praha 8
Předmět podnikání: činnostinvestičního fondu
kvalifikovaných investorů

Okamžiksestavení účetní závěrky:25. 10. 2019

ROZVAHAk 30. 9. 2019

AKTIVA
3

Poznámka

Pohledávkyza bankami a družstevními záložnami
v tom:

4

tis. Kč

4

a) splatné na požádání

Pohiedávky za nebankovními subjekty

5

b) ostatní pohledávky

30. 9. 2019

30. 9. 2018

703

139

703

139

26416

26025

26416

26025

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

6

16704

14738

7

Účastis podstatným vlivem

7

19359

9399

11

Ostatní aktiva

8

o

172

63182

50473

30. 9. 2019

30. 9. 2018

2033

1122

2033

1122

5106

3878

7139

5000

Aktiva celkem

PASIVA
2

tis. Kč

Poznámka

Závazky vůči nebankovním subjektům

9

b) ostatní závazky
4

Ostatní pasiva

10

Cizí zdroje celke m

12

Kapitálovéfondy

11

37500

36000

13

Oceňovací rozdíly

12

25745

13127

25745

13127

-3654

-388

z toho:

a) z majetku a závazků

14

Nerozdělenýzisk nebo neuhrazenáztráta z předchozích období

15

Zisk nebo ztráta za účetní období

-3548

-3266

Vlastní kapitál celkem

56043

45473

63182

50473

30. 9. 2019

30. 9. 2018

63182

50473

63182

50473

13

Pasiva celkem

PODROZVAHOVÉPOLOŽKYk 30.9.2019

v tis. Kč

Poznámka

Podrozvahováaktiva
8

19

Hodnoty předané k obhospodařování

12

Účetníjednotka: BDO Investment, podfond Industry
Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlin, 18600 Praha 8
Předmět podnikání: Činnostinvestičního fondu
kvalifikovanýchinvestorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 10. 2019

VÝKAZZISKUA ZTRÁTY
za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

tis. Kč

Poznámka

od l. 10. 2018

od l. l. 2018

do 30. 9. 2019

do 30. 9. 2018

l

Výnosyz úrokůa podobnévýnosy

14

390

289

2

Nákladyna úrokya podobnénáklady

14

-74

-20

5

Náklady na poplatky a provize

15

7

Ostatní provozní výnosy

16

o

9

9

Správní náklady

17

-3686

-3712

-3686

-3712

-3376

-3438

-172

172

-3548

-3266

-4

b) ostatní správní náklady
19

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžnéčinnosti před zdaněním

23

Daňz příjmů

24

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

18

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHOKAPITÁLU
za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

Kapitálové
fondy

v tis. Kč
Zůstatekk

30. 9. 2018

Nerozdělený
zisk

Oceňovací
rozdíly

Zisk (ztráta)

Celkem

36000

-388

13127

-3266

45473

Rozdělení zisku/ztráty min. období

o

-3266

o

3266

o

Zisk/ztráta za účetní období

o

o

o

-3548

-3548

1500

o

o

o

1500

o

o

12618

o

12618

37500

-3654

25745

-3548

56043

Emise akcií

Ostatní změny
Zůstatek k

30. 9. 2019
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Příloha účetní závěrky k 30. 9. 2019
Pro účelyúčetní závěrkymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTA IS

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

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

BDO Investment SICAVa.s., IČO:059 69 816, sídlem Pobřežní 620/3,
Fond

Praha8, PSČ:18600,zapsanáv obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudem
v Praze pod sp. zn. B 22360

Podfond

BDO Investment, podfond Industry

Účetní období

období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

Pro účely účetní závěrky mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení
dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní
Dohoda FATCA

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

Zákon o daních z příjmů

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

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

ZMSSD

zákonč. 164/2013Sb.,o mezinárodníspolupráci při správědanía o změnědalších
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 PŘÍPRAVU ÚČETNÍZÁVĚRKY

1. 1

CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY PODFONDU

BDO Investment, podfond Industry (dále jen "Podfond") je účetně a majetkově oddělená částjmění BDO Investment
SICAV,a.s" IČO05969 816.
Vznik Podfondu

Podfond byl vytvořen dne 2. 5. 2017 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu. Podfond byl zapsán Českou národní
bankou podle § 597 Zákonadne 24. 5. 2017.

1. 2

PŘEDMĚTPODNIKÁNÍFONDU

Činnostinvestičního Podfondukvalifikovaných investorů podlezákonač.240/2013Sb.,o investičních společnostech
a investičních fondech, vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky čj. 2017/072829/CNB/570 ze dne
25. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 24. 5. 2017.
Sídlo Podfondu

Pobřežní 620/3,

(od20.8. 2019)

Praha 8, Karlín

PSČ186 00

Českárepublika
Statutární orgány Podfondu

Podfond je bez právní subjektivity. Statutární orgán Podfondu je vykonáván statutárním orgánem Fondu, jímž je
právnická osoba oprávněna obhospodařovat tento investiční Podfond. Samotný Fondje investičním fondem s právní
osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněna obhospodařovat a administrovat
tento investiční fond. Touto osobou je společnost AMISTA investiční společnost, a.s. (dále také"Společnost").
Jediný člen představenstva:

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 30. 3. 2017)

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

Zastoupení právnickéosoby:

Ing.Ondřej Horák,Ing.PetrJanoušek,Mgr PavelBareš

Statutárním orgánem Fondu jejediný člen představenstva, kterému přísluší obchodní vedení Fondu, a který zastupuje
Fond. Jediný člen představenstva se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s

právními předpisy, stanovamia statutem Fondu.Jedinýčlenpředstavenstva disponujeoprávněním k výkonusvéčinnosti
v podoběrozhodnutí Českénárodní bankyo povolení k výkonu činnosti investiční společnosti. Zmocněncijedinéhočlena
představenstva disponují předchozím souhlasem Českénárodní banky k výkonu svéfunkce. Každýpověřený zmocněnec
můžejednat samostatně.

Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Kymlička

(od 27. 3. 2019)

narozen 22. listopadu 1963
Lékařská 291/4, Motol, 150 00, Praha 5

Člendozorčí rady:

Ing. RichardŠvejda

(od 27. 3. 2019)

narozen 3. ledna 1974

Šmilovského1437/8, Vinohrady, 12000, Praha 2
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Dozorčí rada určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu a dohlíží na jeho řádný výkon, jakož i provádí další
činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Do působnosti dozorčí rady náleží jakákoliv věc týkající se
Fondu, ledažeji zákonsvěřuje do působnostivalné hromady, nebo ledažeji zákonnebo stanovy v souladu se zákonem
svěřují do působnosti jediného člena představenstva či jiného orgánu Fondu. Dozorčí rada se skládá ze dvou členů,
voleného valnou hromadou.

1.3

ZMĚNYV OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Samotný Podfond není zapsán v obchodním rejstříku. Je zde evidován pouze Fond.
2.

DŮLEŽITÉÚČETNÍMETODY

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškamiplatnými v Českérepublice.Závěrkabyla zpracovánana principech nepřetržitého trvání účetní
jednotky, časovéhorozlišení nákladůa výnosůa historickýchcen,s výjimkouvybranýchfinančních nástrojůoceňovaných
reálnou hodnotou.

Tato Účetnízávěrkaje připravená v souladu s vyhláškouMFČRč. 501zedne6. 11. 2002,ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
a některéfinanční instituce.
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná, za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Účetní závěrka společnosti byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky
a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

2.1

DEN USKUTEČNĚNÍÚČETNÍHOPŘÍPADU

V závislostina typu transakceje okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa,
den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den
připsání (valuty) prostředků podle zprávy došléod 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 nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované
smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto právvzdá.
2.2

INVESTIČNÍAKCIE

Dnem, kdy zašle investor finanční prostředky na účet Podfondu se tato platba zaúčtuje jako závazek vůči investorovi.

Tento závazekje zúčtován dnem, kterým jsou investiční akcie připsány na majetkový účet vlastníka cenných papírů
(investora), kterýje veden administrátorem Podfonduv rámcisamostatnéevidence. Tímto dnemje hodnotavydaných
investičních akcií zaúčtovánave prospěchúčtu Ostatních kapitálovýchfondů.
Dnem, kdyjsou odepsányinvestiční akciez majetkovéhoúčtuvlastníka cenných papírů, kterýje veden administrátorem
Podfondu v rámci samostatné evidence, je zaúčtováno snížení stavu na účtu Ostatních kapitálových fondů.
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2.3

DLUHOVÉCENNÉPAPÍRY, AKCIE,PODÍLOVÉLISTYA OSTATNÍPODÍLY

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jinédluhové cenné papíry a akcievčetně podílových listů a ostatních podílů
jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia:

a)cennýchpapírů oceňovanýchreálnou hodnotou proti účtůmnákladůnebovýnosů,
b) realizovatelných cenných papírů.

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.

Následnějsoudluhovécennépapíry a akcie,podílové listya ostatní podíly drženév portfoliu Fonduoceňoványreálnou

hodnotou.

Reálnáhodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné
hodnoty, pokud společnost prokáže, žezatržní cenu je možné cenný papír prodat.

V případě veřejněobchodovanýchdluhovýchcennýchpapírů a majetkovýchcennýchpapírůjsoureálnéhodnotyrovny
cenámdosaženýmnaveřejném trhuzemí OECD,pokudjsouzároveňsplněnypožadavkynalikviditucennýchpapírů.
Není-li možnéstanovit reálnouhodnotoujakotržní cenu(např. společnost neprokáže,žezatržní cenuje možnécenný
papír prodat), reálnáhodnotasestanoví znaleckýmposudkem.
2.4

MAJETEK JAKO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Společnost
s rozhodujícím vlivem (dáletaké"dceřiná společnost") je společnost ovládaná Fondem, v níž Fond můžeurčovat finanční
a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti.

Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Fond přímo nebo nepřímo vlastní více

než50 % hlasovacích právneboje schopna vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkové účasti
vespolečnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny reálnou hodnotou. Ocenění je prováděno ve smyslu zákona

o investičních společnostech a investičních fondech,veznění pozdějších předpisů a tím vyhovuje pojetí cenyobvyklé.
Zacenuobvyklou lzepovažovat cenutržní, takjakje definovánamezinárodními oceňovacími standardy.

Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účasti ve společnostech s podstatným vlivem serozumí takový
významnývliv nařízení nebo provozování účetníjednotky, jenž není rozhodující anispolečný; není-li prokázánopak,
považuje sezapodstatný vliv dispozice nejméněs 20% hlasovacích práv.

Majetkovou účastí s podstatným vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Fond přímo nebo nepřímo vlastní více
než 20 % až40 % hlasovacích práv nebo je schopna vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkové
účastivespolečnostech s podstatným vlivemjsou oceněnyreálnouhodnotou. Oceněníje prováděnovesmyslu zákona

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé.
Zacenu obvyklou lze považovat cenu tržní, takjakje definována mezinárodními oceňovacími standardy.

Přecenění účastívespolečnostech včetněpřepočtu cizích měnjevykázánov pasivech Fonduv položceOceňovací rozdíly
z přepočtu účastí vevýšisnížené o příslušnou hodnotu odloženédaně.

V případě trvaléhosnížení hodnotyúčastívespolečnostijesnížení včetněpřepočtu cizích měnvykázánovevýkazuzisku
a ztrátyFonduna řádkuZiskneboztrátaz fínančních operací.
2. 5

OSTATNÍ AKTIVA

Investiční ohledávk a závazk
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Investiční pohledávky a závazky jsou zaúčtovány v nominální hodnotě a následně v souladu s požadavky Zákona
přeceňovány na reálnou hodnotu proti účtům nákladů nebo výnosů /vlastnímu kapitálu.
Provozní

ohledávk azávazk

Fond účtuje o provozních pohledávkáchv nominální hodnotě. Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené
o případnou opravnou položku. Fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy
platební schopnosti dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Pohledávky vytvořené Fondem se vykazují v reálné hodnotě, která spočívá v nominální hodnotě snížené o opravnou
položku. Základpro stanovení reálnéhodnoty pohledávekz obchodního styku, kteréjsou po splatnosti
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,
c) ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.

Základ pro stanovení reálnéhodnoty pohledávekza dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno
insolvenční řízení, kterédosud neskončilo, nebosoud zamítl insolvenční návrn pro nedostatekjeho majetku, anebo byla
vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

Tvorba opravné položky se vykazujejako náklad,její použití je vykázánospolečně s náklady nebo ztrátami spojenými
s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.

Opravnépoložky k majetku vedenémuv cizí měněse tvoří v této cizí měně.
Fond účtuje o provozních závazcích v nominální hodnotě.

2.6

PŘEPOČET
CIZÍ MĚNY

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den
transakce.Aktiva a pasivavyčíslená v cizí měněspolečněs devizovýmispotovými transakcemi před dnem splatnostijsou

přepočítávána dotuzemskéměnyv kurzu vyhlašovanýmČNBplatným k datu účetní závěrky.Výslednýziskneboztráta
z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako "Zisk nebo ztráta
z finančních operací".
2.7

ZDANĚNÍ

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního 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
očekávané daňovésazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce 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.
2.8

TVORBA REZERV

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

existuje povinnost (právní nebo věcná)plnit, kteráje výsledkem minulých událostí,
je pravděpodobné,že plnění nastane a vyžádási odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,
přičemž pravděpodobněznamenápravděpodobnostvyšší než 50%,
18

je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.
2. 9

SPŘÍZNĚNÉSTRANY

Fonddefinoval svéspřízněné stranyv souladu s IAS24Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranaje spřízněná s účetníjednotkoupři splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní jednotkou
(jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) mápodíl v účetní jednotce, kterýjí poskytuje významnývliv; nebo
iii) spoluovládátakovouto účetní jednotku;

b)stranaje přidruženým podnikemúčetníjednotky;
c) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;

d)stranaje členem klíčového managementu účetníjednotky nebojejího mateřského podniku;
e)stranaje blízkým členem rodinyjednotlivce, kterýpatří podpísmeno a)nebod);

f) stranajeúčetníjednotkou, kterájeovládána,spoluovládána nebománanipodstatný vliv přímo nebo nepřímo
jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právov danéstraně mápřímo nebo
nepřímo takovýtojednotlivec.

Transakce mezispřízněnými stranamije převod zdrojů,služebnebozávazkůmezispřízněnými stranami bezohledu na
to, zda je účtována cena.

2. 10 POLOŽKYZ JINÉHOÚČETNÍHOOBDOBÍ A ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Nerozděiený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období. Nevýznamné opravy výnosů a nákladů minulých
účetních období jsou účtoványjakovýnosynebonákladyvevýkazuziskua ztrátyv běžnémúčetním období.
V průběhusledovanéhoobdobí nebylyúčtoványzměnyúčetních metod aniopravyminulých let.
3.

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetní metody používané Podfondem zaobdobí od 1. 10.2018do30.9. 2019senezměnily.
4.

POHLEDÁVKYZABANKAMIA DRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI

tis. Kč

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Zůstatkyna běžnýchúčtech

703

139

Celkem

703

139

tis. Kč

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Úvěry

26 416

26 025

Celkem

26416

26025

S.

POHLEDÁVKYZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY
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Pohledávkyza nebankovními subjektyjsou tvořeny poskytnutým úvěremprávnickéosobě, úrokovásazbaje 1,5 % p.a.
a splatnost úvěru je 30. června 2025.

6.

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTYA OSTATNÍ PODÍLY

tis. Kč

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Ostatní realizovatelnépodíly

16 704

14 738

Celkem

16 704

14 738

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Misterine SPV s. r. o.

19359

9399

Celkem

19359

9399

Ostatní podíly tvoří akcie právnickéosobySANBORNa.s.
7.

ÚČASTIS PODSTATNÝMVLIVEM

tis. Kč
Účastis podstatným vlivem

OSTATNÍ AKTIVA

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Odloženádaňovápohledávka

o

172

Celkem

o

172

30. 9. 2019

30. 9. 2018

Zápůjčky

2033

1122

Celkem

2033

1122

tis. Kč

9.

ZÁVAZKYZA NEBANKOVNÍMISUBJEKTY

tis. Kč

Závazkyza nebankovními subjekty tvoří pět přijatých zápůjčeka příslušenství k nim. Zápůjčkyjsou splatnéve lhůtěl až
5 let k rozvahovémudni. Úrokovásazbaje 3,5 % a 4, 1 % p.a.
10.

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč
Závazky z obchodních vztahů
Závazky za Fondem

Dohadnéúčty
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30. 9. 2019

30. 9. 2018

57

67

o

24

1696

643

Odložený daňový závazek
Výdaje příštích období

Ostatní závazky
Celkem

o

691

3353

2149

o

304

5106

3878

Významnou položkou ostatních pasivjsou dohadnéúčtyvevýši l 696tis. Kč,kterájsou tvořena dohadem naaudit, na

znalecképosudky, napevnou roční odměnuobhospodařovateli Podfondua závazkyzadodavateli- depozitář. Výdaje
příštích období zahrnují performance feez roku 2018vevýši 2 000tis. Kča zarok 2019ve výši l 353tis. Kč.
11.

KAPITÁLOVÉFONDY

Hodnota kapitálovýchfondův tis. Kč
Zůstatekk 30. 9. 2018

Štěpení IAv poměru 1:1000
Přírůstky
Celkem

36000

36000

36 000 000

36000

1194 172

1500

37 194 172

37500

Valná hromada společnosti rozhodla s účinností kedni 30. 3. 2019 o štěpení investičních akcií z dosavadních 36 000 ks na
36 000 000 ks poměrem 1:1000 ks.

12.

OCEŇOVACÍROZDÍLY

tis. Kč

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

Zůstatek k 30. 9. 2018

13127

Snížení

o

Zvýšení

11927

Vliv odloženédaně

691

Zůstatekk 30. 9. 2019

25745
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13.

NEROZDĚLENÝZISK/ZTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCH LET
Nerozdělenýzisk/Neuhrazená

Zisk/Ztráta

ztráta z předchozích let

Zůstatekk 30. 9. 2018

-3266

-388

Zisk/Ztráta 2019

-3548

o

3266

-3266

-3548

-3654

Návrh rozdělení ztráty roku 2018:
Převod do neuhrazenéztráty předchozích iet

Zůstatek k 30. 9. 2019
14.

ČÍST?ÚROKOVÝ
VÝNOS

do 30. 9. 2019

od 1. 10. 2018

od l. l. 2018
do 30. 9. 2018

390

289

z úvěrů

-74

-20

Čistýúrokovývynos

316

269

tis. Kč

Výnosyz úroků
z půjčky
Náklady na úroky

15.

NÁKLADYNA POPLATKYA PROVIZE

odl. 10. 2018

od l. l. 2018

do 30 9. 2019

do 30. 9. 2018

Bankovní poplatky

-6

-4

Celkem

-6

-4

tis. KČ

.

16.

OSTATNÍ PROVOZNÍVÝNOSYA NÁKLADY

tis. Kč
Ostatní provozní výnosy
Ostatní výnosy
Ostatní provozní náklady
Celkem
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od 1. 10. 2018

od l. l. 2018

do 30. 9. 2019

do 30. 9. 2018

17.

SPRÁVNÍ NÁKLADY

od 1. 10. 2018
do 30. 9. 2019

od 1. 1. 2018
do 30. 9. 2018

-2447

-2963

Nákladyna audit

-209

-103

Náklady na administraci

-390

-305

Náklady na depozitáře

-318

-91

Nákladyna účetnictví

-96

-72

Nákladyna znalecképosudky

-79

-121

-147

-57

-3686

-3712

tis. Kč

Náklady na obhospodařování

Ostatní správní náklady
Celkem

Podfond neměl žádnézaměstnanceza období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

ÚplataauditorskéspolečnostiKPMGČeskárepublikaAudit,s.r.o. zaověření účetní závěrkyzaobdobí od 1. 10. 2018do
30. 9. 2019 činí 209 tis. Kčvčetně daněz přidané hodnoty.

Náklady na obhospodařováni' zahrnujítaké performance fee vevýši l 353 tis. Kč,v minulém období byla tato položka ve
výši 2 149 tis. Kč.

18.

DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/POHLEDÁVKY

18.1 SPLATNÁDAŇZ PŘÍJMŮ
Podfond ukončil svoji činnost s daňovou ztrátou ve výši 3 548 tis. Kč a z tohoto důvodu nevzniká za období
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 žádnádaňz příjmů.
18.2 ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/POHLEDÁVKA

Odložená daňz příjmů vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně
dalších dočasnýchrozdílů (daňováztráta), s použitím očekávanédaňovésazby platné pro období, ve kterém budou
odložený daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Společnost nevykazuje k 30. 9. 2019 žádný odložený daňový
závazek. Ve sledovaném období nebyla vykázána odložená daňová pohledávka ve výši 340 tis. Kč, protože
se neočekávájejí uplatnění v budoucích účetních obdobích.

19.

HODNOTYPŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ

v tis. Kč
Hodnoty předané k obhospodařování

30. 9. 2019

30. 9. 2018

63182

50473

Podfond v Účetním období předal celkem 63 182 tis. Kč k obhospodařování společnosti AMISTA investiční
společnost, a.s.
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20.

GEOGRAFICKÉČLENĚNÍVÝNOSŮA NÁKLADŮ

V období od 1. 10.2018do30. 9. 2019Podfondrealizovalvýnosya nákladypouzesesubjekty, kteréjsou rezidentiČeské
republiky. V minulém účetním období Podfond realizoval výnosy a náklady se subjekty, které jsou rezidenti České
republiky.

21.

VZTAHYSESPŘÍZNĚNÝMI
OSOBAMI

Podfond přijal zápůjčkyod svých zakladatelů.Výšizávazkůk 30. 9. 2019 shrnuje následující tabulka. Splatnost zápůjček
je 5 let.

Věřitel

Výše závazku v Kč

Výše úroků (p. a.)

Datum podpisu

500 000, -

3, 5%

27. 11. 2017

350 000, -

4, 1%

13. 9. 2018

l 095 000, -

4, 1%

5. 10. 2018

BDO Advisory s. r. o.
BDO Tax s. r. o.

2

EDO Advisory s. r. o.
BDO Advisory s. r. o.
BDOTaxs.r. o.

Dne5. 10. 2018byl podepsándodatekč. l smlouvyo zápůjčcemezi BDOAdvisorys.r. o. a BDOTaxs. r. o., kteří sespolečně
zavázaly poskytnout Podfondu dodatečných 1. 095 tis. Kč. Splatnost zápůjčky je 5 let. Úrokve výši 4, 1 % p. a. je splatný
společněs jistinou.
Dne 21. 11. 2018 Podfond splatil část zápůjčkyvěřiteli BDO Audit s. r. o., a to společně s naběhlým úrokem. Tato transakce
souvisela s odprodejem akcií BDO Audit s. r. o.

22.

HODNOCENI'RIZIK

Finanční nástroje, vyhodnocení rizik
Podfond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Podfondu. Součástí

vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Podfondu 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 rizikjsou sledovanárizika roztříděna
tak, aby bylo zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika

nedostatečnélikvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.
Tržní riziko

Pro posouzení současnéa budoucí finanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko
vyplýváz vlivu změnyvývoje celkovéhotrhu na cenya hodnotyjednotlivých druhůmajetku Podfondu.Tentovývoj závisí
na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dále zvyšuje tím,

že Podfondje fondem kvalifikovanýchinvestorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu
Podfondu, 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 maximalizacivýnosu při minimalizaci rizika. Tyto
modely předpokládají minimalizaci rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž
míra je však
v portfoliu Podfondu, s ohledem na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném
období nedošlo k významným dopadům expozice Podfondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na

uvedené, nutno zdůraznit,že historickávýkonnost není zárukoua dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.
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Riziko nedostatečnélikvidit

Vedle tržního rizika Podfond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Podfond nebude
schopen dostát svým závazkůmv okamžik, kdy se stanou splatnými. Podfondu mohou vznikat závazkyz jeho provozní
činnosti (např. závazkyvůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např. úhradakupní ceny za nabývané
aktivum), případně takéve vztahu k investorům Podfonduz titulu žádostio odkupcenných papírů, pokudto statut či
povaha Podfondu umožňuje.

Při řízení rizika nedostatečné likvidity vychází Podfond z nastaveného limitu pro minimální výši likvidního majetku
vyplývajícího ze statutu Podfondu, kterým je definována minimální výše likvidního majetku držená po celou dobu
fungování Podfondu. Současně sleduje Podfond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve vztahu k velikostem

a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Podfond byl v kterýkoli okamžik schopen plnit všechny svoje
aktuální a předvídatelné závazky. V praxi tak Podfond před uzavřením každéhosmluvního vztahu, ze kterého by mohl
vyplývatzávazek,a následněpakpoceloudobu,neždojdekesplacení, prověřuje svojischopnosttentozávazekuhradit
dlevýšeuvedeného postupu, abynedošlo k ohrožení činnosti Podfonduv důsledku nedostatečné likvidity a k poškození
zájmůzainteresovanýchstran.
Úrokové riziko

S ohledem na možnost Podfondunabývatdosvéhomajetku úročenáaktivaa zároveňmít úročenézávazky(typickyse
jedná o poskytnuté úvěry na straně aktiv či přijaté úvěry na straně pasiv), je Podfond v rámci své činnosti vystaven
úrokovému riziku, resp. nesouladu mezi úročenými aktivy a úročenými pasivy a dále pak riziku spojenému s pohybem
úrokových sazeb.

Při řízení úrokového rizika se snaží Podfond udržovat pozitivní úrokový gap, tedy stav, kdy hodnota úrokově citlivých
aktivpřesahuje hodnotu stejněúrokověcitlivých pasiv. Při nabytí úrokovéhoaktivado majetku Podfonduje porovnáván
úrokovývýnos a citlivost zazměnu 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 závislostina konkrétní situaci při zohlednění nákladůna zajištění.
Měnovériziko

AktivaPodfondustejnějakojeho pasivamohou býtdenominovánav různýchměnách,Podfondtak můžebýtvystaven
během své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud jeto možné, snaží se Podfond měnové

rizikoeliminovat vyvážeností aktiva pasivdenominovaných vestejných měnáchtak,abypřípadná změnahodnoty aktiv
v důsledku pohybu měnového kurzu byla kompenzována změnou hodnoty pasiv. Pokud Podfond není schopen
dosáhnout vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění
měnovéhorizika- měnovéforwardy,swapyčijinénástrojedle potřeby. Cílem těchtooperací je omezit negativní vliv
kurzových rozdílů na majetek/závazky Podfondu. Měnové riziko vzniká nejčastěji v rámci investiční činnosti Podfondu a

po praktickéstránceje řízeno hned při jeho vzniku, kdyje zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Podfondu
a zároveňurčenzpůsob,jakým budeřízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávanébudoucí devizovépozicePodfondu,
předpokládanémvývoji měnovéhokurzu a nákladůna zajištěnítohoto rizika.
Riziko rotistran

Rizikoprotistranje ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchodys finančními instrumenty a standardními
mechanismyzajišťujícími bezrizikovévypořádání obchodu v ostatních případech. Rizikoje řízeno při každétransakci
realizované Podfondem, kdy jsou prověřovány možné negativní dopady na Podfond vyplývající z vypořádání jeho
transakcí.

Podíl na celkové hodnotě aktiv Podfondu je tvořen z 31 % majetkovou účastí s podstatným vlivem a 26 % tvoří ostatní

podíly a v minulém účetním období byly aktiva tvořeny z 19 % majetkovou účastí s podstatným vlivem
a 29 % tvoří ostatní podíly.
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Aktiva Podfondu se splatností nad 5 let tvoří 42 % a se splatností do 3 měsíců tvoří l %. V minulém účetním období
aktiva se splatností nad 5 let tvořily 42 % a se splatností do 3 měsíců tvořily l %.
Závazkys podílem 8 % jsou splatnédo 3 měsíců a 3 % závazkůjsou splatnéod l roku do 5 let. V minulémúčetním období
závazkytvořily 8 % se splatností do 3 měsíců a 2 % závazkůjsou splatnéod l roku do 5 let.
Veškeráaktiva a závazkyPodfonduv aktuálním i minulém účetním období byly v CZK.

23.

VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY

Ke dni 19. 12. 2019 byla podepsanáSmlouva o zápůjčces věřitelem BDO Advisory s.r.o. ve výši 850. tis Kčse splatností
zápůjčky do 5 let ode dne poskytnutí a s úrokem 1, 9 % p. a.

Vedení Společnosti nejsou známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 30. září 2019.

V Praze dne 17. ledna 2020

. avelBareš, po eřený zástupce
AMISTAinvestiční společnost, a.s.
jako jediný člen představenstva
BDO Investment SICAVa. s.
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Zpráva nezávislého auditora
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