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Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmynásledující význam:
AMISTA IS

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:274 37558, sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

PSČ186 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

PSČ18600

MaeGInvestment SICAVa.s., IČO:05969816,sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8 - Karlín,
soudemv Prazepod sp. zn. B 22360
Podfond

MaeG Investment, podfond Industry, NID:75160285

Účetní období

Období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020

Neinvestiční část Fondu

Majeteka dluhyFondu,kterénejsousoučástí majetku a dluhůFonduz investiční činnosti
a nejsou zahrnuty do žádnéhoz podfondůvytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165
odst. 2 ZISIF.

Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
státůamerických o informacích a jejich oznamování obecněznámájako ForeignAccount
Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

Zákon o auditorech

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

Zákono daních z příjmů

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

Zákon o účetnictví

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

ZPKT

Zákonč. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu, veznění pozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Jako oprávněná osoba Fondu, tímto prohlašuji, že dle mého nejlepšího vědomí, podává tato výroční zpráva věrný
a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelskéčinnosti a výsledcích hospodaření Fondu za uplynulé účetní období
od 1. 10. 2019do30.9. 2020a takéo vyhlídkách budoucího vývojefinanční situace, podnikatelskéčinnostia výsledků
hospodaření Fondu.

V Praze dne 11. 2. 2021

MaeG

stment SI

a.s.

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
č en ředstavenstva
l g. etrJanoušek
pov ený zmocněnec

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činností a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí

Fond

MaeGtnvestmentSICAVa.s., IČO:05969816,sesídlem Pobřežní 620/3, Praha 8
- Karlín, PSČ 186 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedenémMěstskýmsoudemv Prazepodsp. zn. B 22360

l.

Podfond

MaeG Investment, podfond Industry, NID:75160285

Účetní období

Období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020

ČINNOSTPODFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

MaeG Investment, podfond Industry (dále také "Podfond") byl vytvořen rozhodnutím statutárního ředitele MaeG
Investment SICAVa.s. (dále také "Fond") dne 2. 5. 2017 a zapsán do seznamu vedeného Českounárodní bankou podle

§ 597žák.č. 240/2013 Sb.,o investičních společnostech a investičních fondech,veznění pozdějších právních předpisů
(dále jen "Zákon") byl dne 24. 5. 2017.

V příslušném období Podfond ve svém portfoliu držel a spravoval investice reprezentované 14, 44% akciovým podílem
a akviziční půjčkouvestrojírenské společnostiSANBORNa.s.,kterábylak 19. 6. 2020refínancována bankovním úvěrem.

Podfond současně držel 30% podíl ve společnosti Misterine s. r. o., které v Účetním období poskytl dvě zápůjčky,
konkrétně v únoru 2020vevýši 1.500. 000, - Kča v srpnu 2020 vevýši 720. 000, - Kč.Zápůjčkave výši 1.500. 000, - byla
nejprve přijata podfondem Industry od podfondu Technology a ažnásledněpřevedena dospolečnosti Misterine s. r. o.

Společnost SANBORN a.s. patří mezi přední výrobce přesných strojních dílů pro zařízení v energetice, petrochemii
a dopravě a svékomponenty dodávásvětovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem, teplárnám
či výrobcům dieselových motorů. Společnost disponuje vyspělou technologickou základnou a volnými kapacitami
pro rozšíření svévýrobní činnosti.

V letech 2018 a 2019vykazovala společnost SANBORN a.s.stabilní úroveňziskovosti a ani hospodaření začástroku 2020

nebylo výrazně ovlivněno situací kolem nákazy COVID-19. Došio pouze k posunu dodávek v průběhu roku, zejména
dodávky z niklových slitin z hutí z USA, a zvýšené absenci zaměstnanců. Společnost i nadáleočekává, žeplánovaný zisk
pro rok 2020 by měl být naplněn.

Společnost Misterines. r.o.sespecializujenavývojaplikací v oblastitzv.rozšířené reality("augmented reality") primárně
proprůmyslovévyužití. Principemje převod 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 ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a GE Aviation Czech s.r.o.

Navzdorytomu, žeje rozšířená realita relativně novýfenomén,její obecně předpovídáno široké průmyslovévyužití.
Z tohoto pohledu představuje investicevysokýrůstovýpotenciál.

PandemieCOVID-19mělave společnosti Misterines. r.o. zanásledekzpožděníněkterýchjednání, alezároveňzvýšilajejí
obchodní potenciál, neboť produkt společnosti Misterine s. r. o. poskytuje řešení pro společnosti, které se potýkají
s problémy z důvodu zpožděných zakázek a ztíženého vycestování do zahraničí.
1. 1. HOSPODAŘENÍPODFONDUA SKUPINYFONDU
Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Podfondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období

a příloha k účetní závěrce,včetnězprávyauditora, kteráje nedílnou součástívýroční zprávy.
Podfondje účetněa majetkově oddělenou částí jmění Fondu. O majetkových poměrech Podfondu,jakož i o dalších
skutečnostech, se vede účetnictví tak, že umožnilo sestavení účetní závěrky samostatně za Podfond. Samostatně
za Podfond je také sestavena tato výroční zpráva. Podfond nemá právní osobnost, proto jsou informace vztahující
se k jeho orgánůmobsaženyve výroční zprávěFondu.

Hospodaření Podfondu skončilo v Účetním období ztrátou ve výši 3 907 tis. Kč. Ztrátaje tvořena zejménasprávními
náklady ve výši 4 189 tis. Kčvyplývajícími z této činnosti a výnosy ve výši 382 tis. Kč z úroků z poskytnutých zápůjček.
Hospodaření společností, v nichž má Podfond majetkové účasti, tj. společností Misterine s. r. o. a SANBORN a. s. skončilo
v Účetním období hospodářským výsledkem předběžně31071tis. Kč před zdaněním.
1.2. STAV MAJETKU PODFONDUA SKUPINYFONDU

Hodnota portfolia Podfondu meziročně vzrostla o 17 % (tj. o 10 981 tis. Kč). Nárůst aktiv vznikl zejména z důvodu
přecenění podílu společnosti Misterine s. r. o. o 11 114 tis. Kč, přeceněním podílu společnosti SANBORN a.s.
o 3 526 tis. Kča dálenaběhlýmpříslušenstvím z poskytnutých úvěrůspolečnostiSanborna.s. a Misterines. r. o. v celkové
výši 283 tis. Kč.

Portfolio Podfondu je financováno z 96, 8 % vlastními zdroji, a to zejména kapitálovými fondy z 57, 3 %. Z 3, 2 % je majetek
Podfondu kryt cizími zdroji krátkodobými(zejména ostatními pasivy).
AKTIVA

Podfond vykázal v rozvaze k 30. 9. 2020 aktiva v celkové výši 74 163 tis. Kč. Aktiva byla z 41, 1 % tvořena účastmi
s podstatným vlivem ve výši 30 473 tis. Kč, z 27, 3 % ostatními podíly ve výši 20 230 tis. Kč, z 19, 6 % pohledávkami
za nebankovními subjekty ve výši 14 579 tis. Kč včetně naběhlého příslušenství. Dále byla aktiva tvořena z 11, 9 %

peněžními prostředky na bankovním účtubylyve výši8 851tis. Kča ostatní aktivavevýši 30tis. Kč(0, 1 %.).
Struktura aktiv je zobrazena na níže uvedeném grafu:
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PASIVA

Celkovápasivapodfonduvevýši74163tis. Kčjsoutvořena zejménavlastním kapitálemvevýši71781tis. Kč(96,8 %),
dáleostatními pasivyvevýši 2 382tis Kč(3, 2 %). Vlastní kapitálje tvořen kapitálovými fondyvevýši42500tis. Kč,
oceňovacími rozdíly vevýši40390tis. Kč,ztrátou zadanéúčetní období vevýši3 907tis. Kča dáleztrátou zaminulé
účetní období ve výši 7 202 tis. Kč.

Struktura pasivje zobrazena na níže uvedeném grafu:
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2.

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Z hlediskavýznamnějších investičních událostí sebudePodfond i nadálevěnovatvyhledávání a vyhodnocování nových
investičních příležitostí, kdykonkrétní strategii přizpůsobí výsledku stávajících jednání o akvizici.
Komentář k situaci vyvolanou pandemiíviru Covid-19

Celkový stavekonomiky jeovlivněn pandemiíCOVID-19. Podfondlndustry budei v následujícím období vyhledávat nové
investiční příležitosti zejména v oblasti průmyslu. Lze očekávat, že vlivem pandemie budou na trhu vznikat nové
investiční příležitosti, kteréalebudenutnopodrobněposuzovat.

V Praze dne 11. 2. 2021

MaeG n estmentSI

a. s.

AMISTA nv sliční společnost, a.s.
č en ředstavenstva
l g. Petr Janoušek

pověřený zmocněnec

Profil Podfondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO PODFONDU

Název:
MaeG Investment, podfond Industry

Identifikační údaje:
NID:

DIČ:
Sídlo:
Ulice:

751 60 285
CZ684217350

Obňc:

Pobřežní 620/3
Praha 8 - Karlín

PSČ:

18600

Vznik:

Podfond je v souladu s úst. § 165 odst. l ZISIF účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond byl zapsán
do seznamuvedenéhoČNBdne 17. 2. 2017.

Právní forma Fonduje akciováspolečnost s proměnnýmzákladním kapitálem. Fond, resp. Podfondse při svéčinnosti
řídí českými právními předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublikaa kontaktní údajedo hlavního místa
výkonujeho činnostijsou:AMISTAIS,Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600,tel: 226233 110.WebovéstránkyPodfondu
jsou www.amista.cz/indpod
Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou dne 2. 5. 2017 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který zároveň
vypracoval jeho statut, jenž byl následněschválen dozorčí radou Fondu. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB
ke dni 24. 5. 2017.

Dne l. l. 2020 došlo k přejmenování Podfondu z BDO Investment, podfond Industry na MaeG Investment, podfond

Industry, přičemž v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedených ČNBbyla změna
přepsána dne 5. 2. 2020.
Akcie:

Akcie:

40 610 172 ks kusových akcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční akcietřídy A)

Čistýobchodní majetek:

71 781 tis. Kč

Orgány Podfondu
Představenstvo:

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 30. 3. 2017)

IČO:27437 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ186 00
Zastoupení právnickéosoby

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 30. 3. 2017)

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

(od 30. 3. 2017)
(od 27. 6. 2019)

Fondmáindividuální statutární orgán,jímž je právnickáosobaoprávněnáobhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.

Představenstvo je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů. Představenstvo mj. takésvolávávalnou hromadu Fondu a schvaluje změnystatutu Fondu a jeho podfondů.
Představenstvo je voleno valnou hromadou Fondu.
Představenstvo májedinéhočlena.

Představenstvo určujezákladní zaměření obchodního vedení Fondu.

Členpředstavenstva disponujeoprávněním k výkonusvéčinnostiv podoběrozhodnutíČNBo povolení k výkonučinnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec představenstva disponuje předchozím souhlasem ČNBk výkonu svéfunkce.
Představenstvo nezřídilo žádnýporadní orgán, výbor či komisi.
Předseda dozorčí rady:

Petr Kymlička

(od 27. 3. 2019)

narozen:22. 11. 1963

vzdělání: středoškolské

Člendozorčí rady:

Ing. Radovan Hauk

(od 29. l. 2020)

narozen:7. 10. 1973

vzdělání: vysokoškolské

Dozorčí radadohlíží nařádnývýkončinnostiFondu,jakoži provádí dalšíčinnostistanovenéobecnězávaznýmiprávními
předpisy.

Dozorčí rada se skládáze dvou členů, volených valnou hromadou.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

Podfond jako účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu nemá právní osobnost, proto ani není zapisován
do obchodního rejstříku.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALA PODFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/G9/2006/9 ze dne
19. 9. 2006,jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.

AMISTA IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondůnebozahraničních investičních fondů,a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního

podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (svýjimkou
-kvalifikovaných-fondů-rizikovéhokapitálua kvalifikovanýchfondůsociálního podnikání), a dálejeoprávněnak provádění
administraceinvestičních fondůnebozahraničních investičních fondůdleúst.§ 11odst.l písm. b)ZISIFvespojení s úst.
§ 38 odst. l ZISIF, a to administrace fondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifíkovaných fondů rizikového
kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem

kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání).

AMISTAISvykonávala pro Podfond činnosti dle statutu Fondu, resp. Podfondu.Jednalose např. o vedení účetnictví,
oceňováni 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 Podfondu
(poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu
obchodních podílů apod. ).
Portfolio manažer
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub
narozen:1984

vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Informační management

Před příchodem do AMISTA IS pracoval pět let na pozici privátního bankéře ve společnosti SberbankCZ, a.s., mající
ve správě Top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu
a financování. Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v Českéspořitelně, a.s., na pozici investiční specialista
pro affluent klientelu, a u obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities, a.s.
Portfolio manažer

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání: ČZUv Praze, obor Hospodářská správa a politika
Před příchodem do AMISTA 15 pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s. r. o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu
a správy majetku.
Portfolio manažer

Tomáš Bortí
narozen: 1979

vzdělání: Střední škola obchodní, obor Vnitřní obchod

Před příchodem do AMISTA ISpracoval na pozici Privátního bankéře ve společnosti Privatbanka, a. s. z investiční skupiny
PENTA,ve správěměl významné privátní klienty a zaměřoval se výhradně na investiční poradenství. Předtím sbíral
zkušeností mimo jiné ve společnosti STARTEEPO Group na pozici Business analytika a v Českéspořitelně na pozici
Premiér bankéře.

Portfolio manažer

ŠtěpánChvojka
narozen:1974

vzdělání: Vysokáškola ekonomickáv Praze

Před příchodem do AMISTA15 pracoval na pozici Privátního bankéře v Oberbank, kde se staral o úvěrováa investiční
portfolio významnýchklientů banky. Předtím pracovalv ČSOBjakoPrivátní bankéř.
4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIPODFONDU

Obchodní firma:

Českáspořitelna, a. s.

Sídlo:

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ140 00
452 44 782

IČO:

(od 9. 6. 2017)

5.

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období od l. 10. 2019 do 30. 9. 2020 pro Podfond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádnéosoby
oprávněnéposkytovat investiční služby, Podfond neměl hlavního podpůrce.
6.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
PODFONDU, POKUDJEU TĚCHTOOSOBULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMI JINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl %
HODNOTY MAJETKU PODFONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období od1. 10. 2019do30.9.2020žádnouosobu úschovou neboopatrováním majetku
Podfondu.

Depozitář v současnédoběvyužívá služeb Clearstream BankingS.A. Luxembourg provypořádání a clearing zahraničních
cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., pro vypořádání a clearing burzovních obchodů
s cennými papíry obchodovanými naBurzecenných papírů Praha,a.s.,a lokální custodiany protrhyv Polsku, Slovensku,

Maďarsku,Rumunskua Turecku.Spolupracující subjektysev časemohouměnit,zejménasevstupem nanovétrhy.
7.

ŮDAIEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM PODFONDU
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMFONDU

AMISTA ISjako obhospodařovatel Podfondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osobvesvévýroční zprávě.Participace Podfondu natěchto úplatáchjezahrnuta
v úplatěinvestiční společnosti zaposkytování služeb obhospodařování Podfondu.

Fond nevyplatil z majetku Podofndu v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměny zazhodnocení kapitálu.
K 30. 9. 2020 byla stanovena hodnota performance fee ve výši 1490 tis. Kč.

8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM PODFONDU
PRACOVNÍKŮMNEBOVEDOUCÍM OSOBÁMFONDUS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILPODFONDU

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelem z majetkuPodofnduv Účetnímobdobíod1. 10.2019do30. 9. 2020
vyplaceny.

9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUPODFONDU

Významnoučástaktivtvoří z 41,1 % účastis podstatnýmvlivemvevýši30473tis. Kč.
Společnost
Misterine s. r. o.

IČO

Podíl v %

Hodnota k 30. 9. 2020 v tis. Kč

05249899

30%

30473

Celkem

30473

Majetek podfondu byl ke Dni ocenění tvořen ostatními podíly ve výši 20 230 tis. Kč(27, 3 %).
Společnost
SANBORNa.s.
Celkem

IČO
066 27 277

Podňv %

Hodnota k 30. 9. 2020v tis. Kč

14, 44 %

20 230

20230

Dalšívýznamnoupoložkumajetkutvoří pohledávkyzanebankovními subjektyvevýši14579tis. Kč(19,6 %).
Úroky

IČO

Jistina
v tis. Ke

v tis. Kč

SANBORN a.s.

066 27 277

12070

240

o

Misterine s. r. o.

052 49 899

1500

38

Misterine s. r. o.

052 49 899

720
14290

Společnost

Celkem

Oceňovací

Hodnota

Úroková

Splatnost

k 30. 9. 2020
v tis. Kč

1,5 % p.a.

30. 6. 2025

12310

6

5 % p. a.

31. 12. 2023

1544

4

l

5 % p.a.

31. 12. 2024

725

282

7

rozdíl

sazba

14579

Dále majetek fondu ke Dni ocenění tvoří peněžní prostředky na bankovních účtech a peněžní ekvivalenty ve výši
8 851tis. Kč(tj. 11,9 %).
10.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI VÝZKUMUA VÝVOJE

Podfondnevyvíjel v Účetnímobdobí od 1. 10.2019do30.9. 2020žádnéaktivityv oblastivýzkumua vývoje.
11.

INFORMACE O AKTIVITÁCHV OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Podfondjako účetněa majetkově oddělenou částíjmění Fondu neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním
období od 1. 10. 2019do 30. 9. 2020nevyvíjel žádnéaktivityv této oblasti.
Jelikožje Podfond účetněa majetkově oddělenou částí jmění Fondu, nebyl v Podfondu v Účetním období od l. 10. 2019
do 30. 9. 2020 zaměstnán žádný zaměstnanec.

12.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Podfond nemá žádnoupobočku čijinou částobchodního závoduv zahraničí.
13.

FONDOVÝKAPITÁLPODFONDU A VÝVOJHODNOTY AKCIE

K datu:

30. 09. 2020

30. 09. 2019

71 782 228

56 043 009

v oběhu ke konci Účetního období:

40 610172

37 194172

36000

Početvydanýchinvestičních akcií v Účetnímobdobí (ks):

3 416000

1194 172

10000

Fondový kapitál Podfondu (Kč):

30. 09. 2018
45 473 427

Počet emitovaných investičních akcií

Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období:
Fondový kapitál Podfondu na l akcii (Kč):

O
1,7675

10

O
1, 5067

o

l 263, 1507

Fondový kapitál na jednu investiční akcii Podfondu
1,8000
1, 7000
1, 6000
1, 5000

1,4000
1,3000
prosinec 19

březen 20

červen 20

září 20

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

Dne 21. května 2019 došlo k emisi 1194 172 kusů investičních akcií v celkové hodnotě l 500 tis. Kč. Dne 26. 6. 2020
došlok emisi3 416000kusůinvestičních akcií v celkovéhodnotě5 000tis. Kč.
14.

INFORMACE O PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU PODFONDU

V průběhuÚčetníhoobdobí od l. 10. 2019do30.9. 2020došlok následujícím podstatným změnámstatutu Podfondu:
Ke dni 1. 11. 2019 byl statut změněn tak, že došlo k:

.

odstranění odstavce 2. 2.4 o Poskytování úvěrůa zápůjček nad rámec odst. 2. 2. 3 Statutu,

.

doplnění odstavce 2.2.5 o Poskytování úvěrůa zápůjčeknadrámeckvaziekvitního fínancování,

.

úpravěinvestičních limitů,

.

doplnění podrobnýchpravidelpro nakládánís majetkem Podfondu,

.

upravení rizikovéhoprofilu,

.
.

upravení pravidel a lhůtpro oceňovánímajetku a dluhů,
ke změněvstupní přirážky a výstupní srážky,

.

doplnění informací o poplatcích a nákladech.

Kedni 1. 1. 2020byl statut změněntak, žedošloke:

15.

.

změněnázvuPodfonduna MaeGInvestment, podfondIndustry,

.

odstranění odstavce pojednávající o riziku spojeným s plněním vkladové povinnosti v režimu tzv. capital calls.
INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Podfond v Účetním období od 1. 10. 2019do30.9. 2020 nevlastnil žádnévlastní akcie ani podíly.
16.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALY PO ROZVAHOVÉMDNI

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

.

Došlo ke sloučení podfondů Fondu s převedením veškerého majetku a závazků z podfondu Technology
do podfondu Industrys rozhodnýmdnem l. 10. 2020.

.

Podfondposkytl v říjnu 2020další zápůjčkudospolečnosti Misterine s. r.o.vevýši1.000.000,- Kč.
11

COVID-19

V návaznostina šíření viru COVID-19došlov prvním kvartálu roku 2020k významným propadůmcen aktiv po celém
světě včetně České republiky, ve které se vir začal šířit od března. Toto šíření bylo doprovázeno rozsáhlými
epidemiologickými opatřeními s výraznými negativními dopady na ekonomickou aktivitu.

Po překonání první vlny šíření viru COVID-19, která vrcholila v dubnu 2020, došlo k poklesu počtu nakažených
a k omezení šíření viru, což mělo za následek i zmírnění epidemiologických opatření. K růstu počtu nakažených pak

začalodocházetk zejménav srpnua v září 2020,kdybylaopětovnězavedenapovinnostnošení roušeka začalosejednat
o aplikacidalších restriktivních opatření, jakoje uzavření či omezení vybraných provozoven.
Z ekonomického hlediska nebyl zhoršený epidemiologický vývoj doprovázen výraznými poklesy aktiv, jako tomu bylo
při první vlně pandemie. Pozitivně na ekonomickou situaci působí i stále běžící vládní programy na podporu ekonomiky.
Navzdory přísnějším epidemiologickým opatřením přetrvává riziko vzniku dalších vln pandemie, které by dále zhoršily
ekonomickou situaci. V tomto kontextu je tak stále indikováno zvýšenériziko poklesu hodnoty aktiv, sekundárněje pak
indikováno zvýšené úvěrové riziko v kontextu neschopnosti splácet závazky. Očekává se také postupný růst
nezaměstnanosti.

Fond doposud nepodal žádnou žádost o veřejnou podporu v souvislosti s dopady COVID-19.
17.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Součástí této výroční zprávyjsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Podfondu. V souladu s obecně
závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetnějejí přílohy a zprávu nezávislého
auditora. Zprávao vztazích je vypracovánana úrovni Fondu.

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz změn vlastního kapitálu
obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje
informace o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období. Pokud nejsou některé tabulky nebo
hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.
Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky, nenastaly žádnédalší významné skutečnosti.
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Individuální účetní závěrka k 30. 9. 2020
MaeG lnvestment, podfond lndustry
Účetní jednotka: MaeG lnvestment, podfond lndustry
Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
Předmět podnikání: činnost investičního fondu
kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. 2. 2021

ROZVAHA
k 30.9.2020
AKTIVA

3

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom:

4

Poznámka

tis.Kč

4

a) splatné na požádání

Pohledávky za nebankovními subjekty

5

b) ostatní pohledávky

30.9.2020

30.9.2019

8 851

703

8 851

703

14 579

26 416

14 579

26 416

6

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

6

20 230

16 704

7

Účasti s podstatným vlivem

7

30 473

19 359

11

Ostatní aktiva

8

30

o

74163

63182

30.9.2020

30.9.2019

o
o

2 033

2 382

5 106

2382

7 139

Aktiva celkem

PASIVA

2

Poznámka

tis. Kč

Závazky vůči nebankovním subjektům

9

b) ostatní závazky
4

Ostatní pasiva

10

Cizí zdroje celkem

2 033

12

Kapitálové fondy

11

42 500

37 500

13

Oceňovací rozdíly

12

40 390

25 745

40 390

25 745

-7 202

-3 654

-3 907

-3 548

Vlastní kapitál celkem --

71781

56 043

Pasiva celkem

74163

63182

z toho:

a) z majetku a závazků

14

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

15

Zisk nebo ztráta za účetní období

13

13

PODROZVAHOVÉPOLOŽKY
k 30. 9. 2020
tis. Kč

Poznámka

Podrozvahová aktiva

8

14

Hodnoty předané k obhospodařování

30. 9. 2020

30. 9. 2019

74163

63182

74163

63182

VÝKAZZISKUA ZTRÁTY
za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020

tis. Kč

Poznámka

od 1. 10. 2019

od 1. 10. 2018

do 30. 9. 2020

do 30. 9. 2019

l

Výnosy z úroků a podobné výnosy

15

382

390

2

Nákladyna úrokya podobnénáklady

15

-93

-74

5

Náklady na poplatky a provize

16

-7

-6

9

Správní náklady

17

-4189

-3686

-4189

-3686

-3907

-3376

o

-172

-3907

-3548

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

23

Daňz příjmů

18

24 Zisk nebo ztrátaza účetní období po zdanění

14

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLU
za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Kapitálové

Nerozdělený

fondy

zisk

rozdíly

37500

-3654

Rozdělení zisku/ztráty min. období

o

Zisk/ztráta za účetní období

o

tis. Kč
Zůstatekk

1. 10. 2018

Emise akcií

Ostatní změny

Oceňovací

Zisk (ztráta)

Celkem

25745

-3548

56043

-3266

o

3266

o

o

o

-3548

-3548

1500

o

o

o

1500

o

o

12618

o

12618

Zůstatek k

30. 9. 2019

37500

-3654

25745

-3548

56043

Zůstatek k

1. 10. 2019

37500

-3 654

25745

-3548

56043

Rozdělení zisku/ztráty min. období

o

-3548

o

3548

o

Zisk/ztrátaza účetní období

o

o

o

-3907

-3907

5000

o

o

o

5000

o

o

14645

o

14645

42500

-7202

40390

-3907

71781

Emise akcií
Ostatní změny
Zůstatekk

30. 9. 2020
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Příloha účetní závěrky k 30. 9. 2020
Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTA IS

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

CNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

MaeG Investment SICAVa.s., IČO:05969 816, sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8 - Karlín,
Fond

PSČ186 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 22360

Podfond

MaeG Investment, podfond Industry, NID:75160285

Účetní období

Období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020

Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti

Neinvestiční část Fondu

a nejsou zahrnuty do žádného z podfondů vytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165
odst. 2 ZISIF.

Pro účelyvýroení zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenýmistáty americkými o zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
státůamerických o informacích a jejich oznamování obecněznámájako Foreign Account
TaxComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb.m. s.

Zákon o auditorech

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

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

ZMSSD

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

ve znění pozdějších předpisů

pozdějších předpisů

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZOK
ZPKT

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

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikání nakapitálovémtrhu,veznění pozdějších předpisů
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VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristika a hlavní aktivity Podfondu

MaeG Investment, podfond Industry (dále jen "Podfond") je účetně a majetkově oddělená část jmění fondu MaeG

Investment SICAV,a.s., IČO059 69816, kterýje fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní prostředky
od kvalifikovaných investorů, (tj. osob uvedených v § 272 odst. l ZISIF), kteréjsou následněinvestovány v souladu
s investiční strategií uvedenou ve statutech jednotlivých podfondů.
Údajeo vzniku

Podfond byl vytvořen na základě rozhodnutí ČNBč.j. 2017/072829/570 ze dne 25. 5. 2017, jež nabylo právní moci dne
24. 5. 2017. Fond byl zapsán do seznamu vedeného Českounárodní bankou dle úst § 597 Zákona dne 24. 5. 2017 a byl
založen na dobu neurčitou.

Údajeo cenných papírech Podfondu

Akcietřídy A:

40610172ksinvestičních akcií třídy A

F()rma:

zaknihovaný cenný papír najméno

Předmět podnikání Podfondu

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

Pobřežní 620/3,

(od 20. 8. 2019)

Praha 8 - Karlín

PSČ186 00

Českárepublika
Identifikační údaje:
NID:

751 60 285

DIČ:

CZ7684 217 350

Změnyv obchodním rejstříku

Samotný Podfond není zapsánv obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku je zapsán pouze Fond. Případné změny
v obchodním rejstříku jsou uvedenyve výroční zprávěFonduzarok 2020.
Informace k investičním akciím a investičnímu cíli Podfondu

Akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Podfond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle §17b zákonao daních z příjmu více než

90 % hodnoty svého majetku především do účastí kapitálových obchodních společnostech a úvěrů a zápůjček
poskytnutých Podfondem. V souladu s výše uvedeným investuje Podfond zejména do účastí (podílů)v obchodních
společnostech zabývajících se průmyslovou výrobou, přičemž investice do jiných aktivjsou uskutečňovány zpravidla
kezhodnocení primárních investicdoúčastí(podílů) v obchodních společnostech zabývajících seprůmyslovou výrobou.
Statutám i orgány Podfondu

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

tentoinvestičnífond.Toutoosobouje společnostAMISTAinvestiční společnost,a.s. (dáletaké"Společnost").
Jedinýčlen představenstva:

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

(od 30. 3. 2017)

IČO:27437558
Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ186 00
Zastoupení právnické osoby:

Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec

(od 30. 3. 2017)

Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

(od 30. 3. 2017)

Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 27. 6. 2019)

Statutárním orgánem Fonduje jediný 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, stanovami a statutem Fondu. Jediný člen představenstva disponuje oprávněním k výkonu své

činnosti v podoběrozhodnutí Českénárodní banky o povolení k výkonu činnosti investiční společnosti. Zmocněnci
jediného člena představenstva disponují předchozím souhlasem Českénárodní banky k výkonu své funkce. Každý
pověřený zmocněnec můžejednat samostatně.
Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Kymlička

(od 27. 3. 2019)

narozen 22. 11. 1963

Lékařská 291/4, Praha 5 - Motol, PSČ150 00

Člendozorčí rady:

Ing. Radovan Hauk

(od 29. l. 2020)

narozen 7. 10. 1973

Heydukova 2109/11, Teplice, PSČ415 Ol

Dozorčí rada určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu a dohlíží najeho řádný výkon,jakoži provádí další
činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Do působnosti dozorčí rady náleží jakákoliv věc týkající
se Fondu, ledažeji zákonsvěřuje do působnosti valnéhromady, nebo ledažeji zákonnebo stanovy v souladu sezákonem
svěřují do působnosti jediného člena představenstva čijiného orgánu Fondu. Dozorčí rada se skládá ze dvou členů,
volenéhovalnou hromadou.
Informace k účetní závěrce

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými
nařízeními a vyhláškamiplatnýmiv Českérepublice.Závěrkabylazpracovánanaprincipechnepřetržitéhotrvání účetní
jednotky,časovéhorozlišení nákladůa výnosůa historickýchcen,s výjimkouvybranýchfínančních nástrojůoceňovaných
reálnou hodnotou.

Tato Účetnízávěrkaje připravená v souladus vyhláškouMFČRč.501/2002Sb.zedne6. 11. 2002, veznění pozdějších
předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahovévymezení položek účetní závěrkya rozsah údajůke zveřejnění
pro banky a některé finanční instituce.

Tato účetní závěrkaje nekonsolidovaná,za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

2

DŮLEŽITÉÚČETNÍMETODY

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

Den uskutečnění účetního případu

V závislostinatypu transakceje okamžikemuskutečnění účetního případu zejménadenvýplatynebopřevzetí oběživa,
den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasaz účtu klienta, den
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připsání (valuty) prostředků podlezprávydošléod banky, den sjednání a denvypořádání obchodus cennými papíry,
denvydání nebo převzetí záruky,popř. úvěrovéhopříslibu, den převzetí hodnotdo úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné
termínové a opční operace jsou v okamžiku sjednání obchodu zařazeny do majetku Podfondu.

FinančníaktivumnebojehočástPodfondodúčtujez rozvahyv případě, žeztratí kontrolunadsmluvními právyk tomuto
finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované
smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.
B. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty jsou při vzniku oceňoványjmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu
nebo vkladem pak pořizovací cenou.

K datu účetní závěrkyjsou pohledávkyza bankamia nebankovními subjektyvykázányv reálnéhodnotě.

Následnéstanovení reálnéhodnotypohledávekvycházíprimárněz hodnotystanovenéznaleckýmposudkem.
C

Investiční akcie

Dnem, kdy zašle investor finanční prostředky na účet Podfondu,se tato platba zaúčtujejako závazekvůči investorovi.

Tento závazekje zúčtovándnem, kterým jsou investiční akcie připsány na majetkový účetvlastníka cenných papírů
(investora), kterýjevedenadministrátoremPodfonduv rámcisamostatnéevidence. Tímto dnemje hodnotavydaných
investičních akcií zaúčtovánave prospěchúčtuOstatních kapitálovýchfondů.
Dnem,kdyjsou odepsányinvestiční akciez majetkovéhoúčtuvlastníka cennýchpapírů, kterýje veden administrátorem
Podfondu v rámci samostatné evidence, je zaúčtovánosnížení stavu na účtu Ostatních kapitálových fondů.
D Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů
jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia:

a) cennýchpapírů oceňovanýchreálnouhodnotou proti účtůmnákladůnebovýnosů,
b) realizovatelnýchcenných papírů.

Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtoványv 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.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášenáke dni stanovení reálné
hodnoty, pokud společnostprokáže,že zatržní cenuje možnécennýpapír prodat.

V případě veřejně obchodovanýchdluhovýchcennýchpapírů a majetkovýchcennýchpapírů jsou reálnéhodnotyrovny
cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů.
Cena cenného papíru může být také určena na základěznaleckého posudku či diskontovaného cash flow.

Tržní a měnovépřecenění realizovatelnýchcennýchpapírů a ostatních podílů probíhá rozvahověskrzevlastní kapitál.
Tržní přecenění dluhovýchcennýchpapírů probíhá takérozvahověskrzevlastní kapitál,měnovépřecenění dluhových
cenných papírů je účtovánodo výsledku hospodaření. Přecenění je upraveno o odloženou daň, která takévstupuje
dorozvahyskrzevlastní kapitál.Úrokovývýnosz dluhovýchcennýchpapírů vstupujedovýkazuziskua ztráty.
Tržní a měnovépřecenění cennýchpapírů oceňovanýchreálnouhodnotouproti účtůmnákladůa výnosůjsouvykázány
v položceZisknebo ztrátaz finančních operací.
19

E

Majetek jako investiční příležitost

Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Společnost
s rozhodujícím vlivem (dáletaké"dceřináspolečnost")jespolečnostovládanáFondem,v níž Fondmůžeurčovatfinanční
a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti.

Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivemje investicev dceřiné společnosti, kdyFondpřímo nebonepřímo vlastní více
než 50 % hlasovacích práv neboje schopna vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem. Majetkové účasti
vespolečnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny reálnou hodnotou. Ocenění je prováděnove smyslu zákona
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé.
Za cenu obvyklou lze považovat cenu tržní, takjakje definována mezinárodními oceňovacími standardy.

Majetek jako Investiční příležitost jsou majetkové účastive společnostech s podstatným vlivem serozumí takový
významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak,
považuje se za podstatný 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 právneboje schopnavykonávatnad společností kontrclujiným způsobem.Majetkové
účastive společnostech s podstatným vlivem jsou oceněny reálnou hodnotou. Ocenění je prováděno ve smyslu zákona

o investičních společnostecha investičních fondech,ve znění pozdějších předpisů a tím vyhovuje pojetí cenyobvyklé.
Za cenu obvyklou lze považovatcenutržní, takjakje definovánamezinárodními oceňovacími standardy.

Přecenění účastívespolečnostech včetněpřepočtu cizích měnje vykázánov pasivech Fonduv položceOceňovací rozdíly
z přepočtu účastí ve výšisnížené o příslušnou hodnotu odloženédaně.

V případě trvaléhosnížení hodnotyúčastívespolečnostijesnížení včetněpřepočtu cizích měnvykázánovevýkazuzisku
a ztrátyFonduna řádku Ziskneboztrátaz finančních operací.
F

Ostatní aktiva

Investiční ohledav

azávazk

Investiční pohledávky a závazkyjsou zaúčtoványv nominální hodnotě a následněv souladu s požadavky Zákona
přeceňovány na reálnou hodnotu proti účtům nákladů nebo výnosů/ vlastnímu kapitálu.
Provozní

ohledávk a zmaž

Fond účtuje o provozních pohledávkách v nominální hodnotě. Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené

o případnou opravnou položku. Fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základěvlastní analýzy
platební schopnosti dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Pohledávkyvytvořené Fondemse vykazují v reálnéhodnotě, kteráspočívá v nominální hodnotěsnížené o opravnou
položku.Základprostanovení reálnéhodnotypohledávekz obchodního styku, kteréjsou posplatnosti:
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b) ne déle než 180dní, se sníží o 30 %,
c) ne délenež 360 dní, se sníží o 66 %,
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.

Základ pro stanovení reálnéhodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100%,jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno
insolvenční řízení, kterédosudneskončilo,nebosoudzamítl insolvenční návrhpronedostatekjehomajetku,anebobyla
vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

Tvorba opravnépoložkysevykazujejako náklad,její použití je vykázánospolečněs nákladyneboztrátamispojenými
s ijbytkem-majetktTve-výkazu^iskua ztráty.Rozpuštěníopravnépoložkypro nepotřebnost sevykazujevevýnosech.
Opravné položky k majetku vedenému v cizí měně se tvoří v této cizí měně.
Fond účtuje o provozních závazcích v nominální hodnotě.
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G Výnosovéa nákladovéúroky

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu. Výnosové úroky
zahrnují zejména přijaté úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále
časovérozlišení diskontua prémiezevšech nástrojůs pevnýmvýnosem.
H

Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den
transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měněspolečně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou
přepočítávána do tuzemské měnyv kurzu vyhlašovaným ČNBplatným k datu Účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta
z přepočtu aktiv a pasivvyčíslených v cizí měněje vykázánve Výkazuzisku a ztrátyjako "Zisknebo ztrátaz finančních
operací".
l

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 závazkůs použitím
očekávanédaňovésazby platné pro následující období. O odložené daňovépohledávcese účtuje pouze v případě,
kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.
J

Tvorba rezerv

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

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

.

je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,
přičemž pravděpodobněznamenás pravděpodobnostívyšší než50%,

.

je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

K

Spřízněné strany

Podfonddefinovalsvéspřízněné stranyv souladu s IAS24Zveřejnění spřízněných stran následovně:
Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je pod společným ovládáním s účetní jednotkou
Odeo mateřské podniky, dceřiné podnikya sestersképodniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetníjednotku;

b) stranaje přidruženým podnikem účetníjednotky;
c) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;
d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebojejího mateřského podniku;
e) stranaje blízkým členem rodinyjednotlivce, který patří pod písmeno a) nebod);

f) stranaje účetníjednotkou, kteráje ovládána,spoluoviádánanebomána ni podstatnývlivpřímo nebonepřímo
jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v danéstraně má přímo nebo
nepřímo takovýtojednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazkůmezi spřízněnými stranami bez ohledu
na to, zdaje účtovánacena.
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3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetnímetodypoužívané Podfondemzaobdobí od 1. 10. 2019do30.9. 2020senezměnily.
4

POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZADRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Zůstatkyna běžnýchúčtech

8851

703

Celkem

8851

703

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Úvěry

-4 579

26416

Celkem

14579

26416

Splatnost

k 30. 9. 2020
v tis. Kč

5

POHLEDÁVKYZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Společnost

Úroky

Jistina

IČO

Oceňovací

Úroková

v tis. Kč

v tis. Kč

rozdň

sazba

Hodnota

SANBORNa.s.

066 27 277

12070

240

o

1,5 % p.a.

30. 6. 2025

12310

Misterine s. r. o.

052 49 899

1500

38

6

5 % p. a.

31. 12. 2023

1544

Misterine s. r. o.

052 49 899

720

4

l

5 % p. a

31. 12. 2024

725

14290

282

7

Celkem

14579

Pohledávky za nebankovními subjekty k 30. 9. 2019jsou tvořeny poskytnutým úvěrem právnickéosobě(SANBORN a.s. ),
úroková sazba je 1,5 % p. a. a splatnost úvěruje 30. 6. 2025.

5

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTYA OSTATNÍ PODÍLY

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Ostatní realizovatelnépodíly

20 230

16 704

Celkem

20 230

16 704

Společnost

SANBORN a. s.

IČO

Podíl v %

Hodnota k 30. 9. 2020 v tis. Kč

066 27 277

14, 44 %

20230

Celkem

20230
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ÚČASTIS PODSTATNÝMVLIVEM

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Účastis podstatným vlivem

30473

19359

Celkem

30473

19359

Společnost
Misterine s. r. o.

IČO

Podíl v %

052 49 899

Hodnota k 30. 9. 2020 v tis. Kč

30%

Celkem

30473

OSTATNÍAKTIVA

8

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Dohadnéúčtyaktivní

30

o

Celkem

30

o

30. 9. 2020

30. 9. 2019

Zápůjčky

o

2033

Celkem

o

2033

ZÁVAZKYZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY
tis. Kč

Závazkyzanebankovními subjektytvořilo pětpřijatých zápůjčeka příslušenství k nim.Zápůjčkybylypředčasněsplaceny
dne 15. 7. 2020.

10

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč

30. 9. 2020

30. 9. 2019

l

57

891

1696

Výdaje příštích období

1490

3353

Celkem

2382

5106

Závazky z obchodních vztahů

Dohadnéúčty

Významnou položkou ostatních pasiv jsou dohadné účtyve výši 891 tis. Kč (v minulém období l 696 tis. Kč), která jsou

tvořena dohadem na audit, naznalecké posudky, na pevnou roční odměnu obhospodařovateli Podfondu a závazky
za dodavateli-depozitář. Výdajepříštích období zahrnují performancefeezarok2020vevýši1490tis. Kča za rok2019
ve výši l 353 tis. Kč.
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KAPITÁLOVÉFONDY

Počet investičních akcií

Hodnota kapitálových fondů v tis. Kč

37 194 172

37500

Přírůstky

3 416 000

5000

Celkem

40 610 172

42500

Zůstatekk 30. 9. 2019

12

OCEŇOVACÍROZDÍLY

Oceňovací rozdíly z majetku a

tis. Kč

závazků

Zůstatekk 30. 9. 2019

25745

Snížení

o

Zvýšení

14645

Vliv odložené daně

o

Zůstatekk 30. 9. 2020

13

40390

NEROZDĚLENÝZISK/CTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCH LET

Zisk/Ztráta

Nerozdělenýzisk/Neuhrazená
ztrátaz předchozích let

Zůstatekk 30. 9. 2019

-3548

-3654

Zisk/Ztráta 2020

-3907

o

3548

-3548

-3907

-7202

Návrh rozdělení ztráty roku 2019:

Převod do neuhrazenéztráty předchozích let
Zůstatekk 30. 9. 2020
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HODNOTYPŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ

tis. KČ
Hodnoty předané k obhospodařování

30. 9. 2020

30. 9. 2019

74163

63182

Podfond v Účetním období předal celkem 74 163 tis. Kč k obhospodařování společnosti AMISTA investiční
společnost, a. s.
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ČISTÝÚROKOVÝVÝNOS

od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020

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

382

390

z úvěrů

-93

-74

Čistýúrokovývýnos

289

316

tis. Kč
Výnosy z úroků

z půjčky
Nákladyna úroky

Čistýúrokovývýnosze100% plynez ČR.
16

NÁKLADYNA POPLATKYA PROVIZE

od 1. 10. 2019

od 1. 10. 2018

do 30. 9. 2020

do 30. 9. 2019

Bankovní poplatky

-7

-6

Celkem

-7

-6

tis. Kč

17

SPRÁVNÍNÁKLADY

od 1. 10. 2019

od l. 10. 2018

do 30. 9. 2020

do 30. 9. 2019

-2815

-2447

Náklady na audit

-186

-209

Náklady na administraci

-420

-390

Nákladyna depozitáře

-363

-318

Nákladyna účetnictví

-96

-96

-257

-79

-52

-147

-4189

-3686

tis. Kč

Nákladyna obhospodařování

Náklady na znalecké posudky
Ostatní správní náklady
Celkem
Podfond neměl žádné zaměstnance za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Úplataauditorské společnosti KPMG Českárepublika Audit, s. r. o. za ověření účetní závěrkyza období od l. 10. 2019
do 30. 9. 2020činí 186tis. Kčvčetnědaněz přidané hodnoty.

Nákladyna obhospodařování zahrnují taképerformance fee ve výši l 490tis. Kč, v minulém období byla tato položka
ve výši l 353 tis. Kč.
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DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/POHLEDÁVKY
A. Splatná daň z příjmů

Podfond ukončil svoji činnost s daňovou ztrátou ve výši 3 907 tis. Kč a z tohoto důvodu nevzniká za období
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 žádnádaňz příjmů.
B. Odloženýdaňovýzávazek/pohledávka
Odložená daň z příjmů vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně

dalších dočasných rozdílů (daňováztráta), s použitím očekávanédaňovésazby platné pro období, ve kterém budou
odložený daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Společnost nevykazuje k 30. 9. 2020 žádný odložený daňový
závazekani odloženou daňovou pohledávku.
19

GEOGRAFICKÉČLENĚNÍVÝNOSŮA NÁKLADŮ

. oLdobíod 1. 10. 2019do30. 9. 2020Podfondrealizovalvýnosya nákladypouzesesubjekty, kteréjsou rezidentiČeské
republiky. V minulém účetním období Podfond realizoval výnosy a náklady se subjekty, které jsou rezidenti České
republiky.

20

VZTAHYSESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI

Podfond přijal zápůjčkyod svých zakladatelů:
.

Moore Czech Republics. r. o. poskytl Podfondu zápůjčkuve výši 250 tis Kčs úrokem 3, 5 % na základěsmlouvy
ze dne 27. 11. 2017 a dne 15. 7. 2020 Podfond uhradil jistinu (250 tis. Kč) a naběhlé příslušenství ve výši
23 tis. Kč. Nákladyz této transakceza účetní období byly 7 tis. Kč.

.

Moore Czech Republic s. r. o. poskytl Podfondu zápůjčku ve výši 350 tis Kč s úrokem 4, 1 % na základě smlouvy
ze dne 13. 9. 2018 a dne 15. 7. 2020 Podfond uhradil jistinu (350 tis. Kč) a naběhlépříslušenství ve výši 26 tis. Kč.
Nákladyz této transakce za účetní období byly 11tis. Kč.

.

GTTax a.s. postoupil společnosti Moore Czech Republic s. r. o. pohledávku za Podfondem Industry ve výši jistiny
250 tis. Kč a naběhlého příslušenství ve výši 19 tis. Kč s úrokem 3, 5 % na základě Smlouvy
o postoupení pohledávky ze dne 29. l. 2020. Podfond splatil dne 15. 7. 2020 celou tuto pohledávku včetně

naběhléhopříslušenství ve výši 273tis. Kč. Nákladyz tétotransakceza účetní období byly7 tis. Kč.
.

GTTax a.s. postoupil společnosti Moore Czech Republic s. r. o. pohledávku za Podfondem Industry ve výšijistiny
361 tis. Kč a naběhlého příslušenství ve výši 19 tis. Kč s úrokem 4, 1 % na základě Smlouvy
o postoupení pohledávky ze dne 29. l. 2Q20. Podfond splatil dne 15. 7. 2020 celou tuto pohledávku včetně
naběhlého příslušenství ve výši 387 tis. Kč. Náklady z této transakce za účetní období byly 12 tis. Kč.

.

Moore Czech Republics. r.o. poskytl Podfondu zápůjčkuve výši 734 tis Kč s úrokem 4, 1 % na základěDodatku

č. l ze dne 5. 10. 2018 a dne 15. 7. 2020 Podfond uhradiljistinu (734 tis. Kč) a naběhlépříslušenství ve výši
51 tis. Kč. Nákladyz této transakce za účetní období byly 24 tis. Kč.
.

Moore Czech Republic s. r. o. poskytl Podfondu zápůjčku ve výši 850 tis Kč s úrokem 1,9 % na základěSmlouvy
o zápůjčce ze dne 19. 12. 2019 a dne 15. 7. 2020 Podfond uhradil jistinu (850 tis. Kč) a naběhlé příslušenství
ve výši 9 tis. Kč. Nákladyz této transakce za účetní období byly 9 tis. Kč.

Podfond Technology poskytl na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 28. 2. 2020 Podfondu Industry zápůjčku ve výši
l 500 tis. Kč se splatností do 31. 12. 2023 a úrokem ve výši 4, 11 % p. a., který je splatný společně s jistinou. Podfond
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Industrydne 15. 7. 2020splatiljistinu (l 500tis. Kč)a naběhlépříslušenství ve výši 23 tis. Kč. Nákladyz této transakce
za účetní období byly 23 tis. Kč.

21 FINANČNÍNÁSTROJE,VYHODNOCENÍRIZIK
Fond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu. Součástí vnitřního

řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná prostřednictvím
oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,
omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo
zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné
likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.
Tržní riziko

Pro posouzení současné a budoucí finanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko

vyplýváz vlivu změnyvývoje celkovéhotrhu na ceny a hodnotyjednotlivých druhůmajetku Fondu.Tento vývoj závisí
na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dálezvyšuje tím,
že Fond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu
Fondu, na specifickou oblast investic, a tedy dochází i k zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat tradiční

modely moderního řízení tržního rizika portfolia směřující k maximalizacivýnosu při minimalizaci rizika. Tyto modely
předpokládají minimalizaci rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem
na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošlo k významným
dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit,
že historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.
Riziko nedostatečnélikvidit

Vedle tržního rizika Fond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Fond nebude schopen
dostátsvým závazkůmv okamžik, kdysestanou splatnými. Fondu mohou vznikat závazkyz jeho provozní činnosti (např.
závazky vůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např. úhrada kupní ceny za nabývané aktivum),
případně takéve vztahu k investorům Fondu z titulu žádostio odkup cenných papírů, pokudto statut či povaha Fondu
umožňuje.

Při řízení rizika nedostatečné likvidity vychází Fond z nastaveného limitu pro minimální výši likvidního majetku
vyplývajícího zestatutu Fondu,kterýmje definovánaminimální výšelikvidního majetku drženápoceloudobufungování
Fondu. Současně sleduje Fond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve vztahu k velikostem a časovým
strukturám závazků a pohledávek tak, aby Fond byl v kterýkoli okamžik schopen plnit všechny svoje aktuální
a předvídatelné závazky. V praxi tak Fond před uzavřením každéhosmluvního vztahu, ze kterého by mohl vyplývat
závazek,a následněpakpo celou dobu, neždojde kespiacení, prověřuje svoji schopnosttento závazekuhraditdlevýše
uvedeného postupu, aby nedošlo k ohrožení činnosti Fondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození zájmů
zainteresovaných stran.
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Zbytkovásplatnost majetku a dluhů Podfondu
Do 3

Od 3 měsíců

Od l roku

měsíců

do l roku

do 5 let

703

o

o

o

o

703

o

o

o

26416

o

26416

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

o

o

o

o

16704

16704

Účastis podstatným vlivem

o

o

o

o

19359

19359

703

o

o

26416

36063

63182

o

o

2033

o

o

2033

Ostatní pasiva

5106

o

o

o

o

5106

Vlastní kapitál

o

o

o

o

56043

56043

Pasiva celkem

5106

o

2033

o

56043

63182

GAP

-4403

o

-2033

26416

-19 980

Kumulativní GAP

-4403

-4403

-6436

19980

o

8851

o

o

o

o

8851

o

o

o

14579

o

14579

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

o

o

o

o

20230

20230

Účastis podstatným vlivem

o

o

o

o

30473

30473

Ostatní aktiva

30

o

o

o

o

30

Aktiva celkem

8881

o

o

14579

50703

74163

Ostatní pasiva

2382

o

o

o

o

2382

Vlastní kapitál

o

o

o

o

71781

71781

Pasiva celkem

2382

o

o

o

71781

74163

GAP

6499

o

o

14579

-21 078

Kumulativní GAP

6499

6499

6499

21078

o

tis. Kč

Nad 5 let

Bez
specifikace

Celkem

K 30. 9. 2019

Pohledávkyza bankami
Pohledávky

za

nebankovními

subjekty

Aktiva celkem

Závazky

vůči

nebankovním

subjektům

K 30. 9. 2020
Pohledávky za bankami

Pohledávky

za

nebankovními

subjekty
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Úrokovériziko

S ohledem na možnost Fondu nabývat dosvého majetku úročenáaktiva a zároveňmít úročenézávazky(typicky sejedná
o poskytnuté úvěry na straně aktiv či přijaté úvěry na straně pasiv), je Fond v rámci své činnosti vystaven úrokovému

riziku, resp. nesouladu mezi úročenýmiaktivy a úročenýmipasivya dálepak riziku spojenémus pohybem úrokových
sazeb.

Při řízení úrokovéhorizikasesnaží Fondudržovatpozitivní úrokovýgap,tedystav, kdyhodnotaúrokověcitlivýchaktiv
přesahuje hodnotustejněúrokověcitlivýchpasiv.Při nabytí úrokovéhoaktivadomajetkuFonduje porovnávánúrokový
výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a pasivy při zohlednění očekávaného
budoucího vývoje. V případě potřeby je úrokové riziko zajišťováno např. úrokovým swapem či jiným nástrojem
v závislostina konkrétní situaci při zohlednění nákladůna zajištění.
Úroková citlivost majetku a dluhů Podfondu
Do 3

Od 3 měsíců

Od l roku

měsíců

do l roku

do 5 let

703

o

o

o

o

703

o

o

o

26416

o

26416

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

o

o

o

o

16704

16704

Účastis podstatným vlivem

o

o

o

o

19359

19359

703

o

o

26416

36063

63182

o

o

2033

o

o

2033

Ostatní pasiva

o

o

o

o

5106

5106

Vlastní kapitál

o

o

o

o

56043

56043

Pasiva celkem

o

o

2033

o

61149

63182

703

o

-2033

26416

-25 086

703

703

-1330

25086

o

8851

o

o

o

o

8851

o

o

o

14579

o

14579

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

o

o

o

o

20230

20230

Účastis podstatným vlivem

o

o

o

o

30473

30 473

Ostatní aktiva

o

o

o

o

30

30

Aktiva celkem

8851

o

o

14579

50733

74163

tis. Kč

Nad 5 let

Bez

specifikace

Celkem

K 30. 9. 2013
Pohledávky za bankami
Pohledávky

za

nebankovními

subjekty

Aktiva celkem

Závazky

vůči

nebankovním

subjektům

GAP
Kumulativní GAP

K 30. 9. 2020

Pohledávkyza bankami
Pohledávky

za

nebankovními

subjekty
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Ostatní pasiva

o

o

o

o

2382

2382

Vlastní kapitál

o

o

o

o

71781

71781

Pasiva celkem

o

o

o

o

74163

74163

GAP

8851

o

o

14579

-23 430

Kumulativní GAP

8851

8851

8851

23430

o

Měnovériziko

Aktiva Fondu stejnějako jeho pasiva mohou být denominována v různých měnách. Fond tak může být vystaven během
své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud je to možné, snaží se Fond měnové riziko

eliminovat vyvážeností aktiv a pasiv denominovaných ve stejných měnáchtak, aby případná změna hodnoty aktiv
v důsledku pohybu měnového kurzu byla kompenzována změnou hodnoty pasiv. Pokud Fond není schopen dosáhnout
vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění měnového

rizika- měnovéforwardy,swapyčijiné nástrojedle potřeby. Cílem těchtooperací je omezit negativní vliv kurzových
rozdílů na majetek/závazkyFondu. Měnovériziko vzniká nejčastějiv rámci investiční činnosti Fondu a po praktické
stránce je řízeno hned při jeho vzniku, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Fondu a zároveň určen
způsob,jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávané budoucí devizové pozice Fondu, předpokládaném
vývoji měnového kurzu a nákladů na zajištění tohoto rizika.

Fond nebyl k 30. 9, 2020vystaven měnovémuriziku, protoževeškeráaktiva byla denominovánav CZKa veškeráaktiva
a závazky Podfondu v minulém účetním období byly v CZK.
Riziko rotistran

Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a standardními
mechanismy zajišťujícími bezrizikové vypořádání obchodu v ostatních případech. Riziko je řízeno při každé transakci
realizované Fondem, kdyjsou prověřovány možné negativní dopady na Fond vyplývající z vypořádání jeho transakcí.
22

PŘEDPOKLADNEPŘETRŽITÉHO
TRVÁNÍÚČETNÍJEDNOTKY

V návaznostina šíření viru COVID-19došlov prvním kvartálu roku 2020 k významným propadůmcen aktiv po celém
světě včetně České republiky, ve které se vir začal šířit od března. Toto šíření bylo doprovázeno rozsáhlými
epidemiologickýmiopatřeními s výraznýminegativními dopadyna ekonomickou aktivitu.

Po překonání první vlny šíření viru COVID-19, která vrcholila v dubnu 2020, došlo k poklesu počtu nakažených
a k omezení šíření viru, což mělo za následek i zmírnění epidemiologických opatření. K růstu počtu nakažených pak
začalodocházetk zejménav srpnu a v září 2020, kdy byla opětovně zavedena povinnost nošení roušek a začalosejednat
o aplikaci dalších restriktivních opatření, jako je uzavření či omezení vybraných provozoven.
V říjnu a listopadu 2020 došlo v reakci na stále se zhoršující situaci šíření viru COVID-19 ke zpřísnění opatření a uzavření

škol,restaurací, omezeníshromažďovánía k zákazunočního vycházenía omezení počtulidí v obchodech.Tatoopatření
se ukázalajako účinnáa na konci listopadu 2020je evidováno zlepšení epidemiologické situace. V návaznosti na tento
vývojje očekávánopostupnéuvolňováníjednotlivých restriktivních opatření.
Jako potencionální riziko dalšího zhoršení situace sejeví vývoj na konci roku 2020, kdyje očekávánatřetí vlna pandemie
v důsledkukombinacevánočních svátkůspojenýchs rozvolněním epidemiologickýchopatření.
Obhospodařovatel Fondu zvážil aktuální vývoj šíření viru COVID-19 včetně potenciálních dopadů na Fond a dospěl

k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Účetní závěrkak 30. 9. 2020 byla
zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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Fond neidentifikoval žádnéokolnosti spojenés COVID-19,které by mohly přímo ovlivnit aktuální strategii Fondu,jeho
cíle, provoz či finanční výkonnost. Fond doposud nepodal žádnou žádost o veřejnou podporu v souvislosti s dopady
COVID-19.
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VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPODATUÚČETNÍZÁVĚRKY

V doběmezi rozvahovýmdnem a datem sestavení této účetní závěrkydošloke sloučení dvou investičních fondůMaeG
Investment, podfond Technology a MaeG Investment, podfond Industry s převedením veškeréhomajetku a závazků
z podfondu Technology do podfondu Industry s rozhodným dnem l. 10. 2020. Investiční fond MaeG Investment,
podfond Technology zanikl a vlastníci investičních akcií tohoto investičního fondu se stali vlastníky investičních akcií
investičního fonduMaeGInvestment, podfondIndustry.Kdatusestavení tétoúčetní závěrkybylajižtatozměnazapsána
do seznamu vedenéhoČeskounárodní bankou.

Vedení Společnosti nejsou známy žádnédalší významné následné události, které by ovlivnily tuto účetní závěrku
k 30. 9. 2020.

Vedení Podfondu nejsou známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 30. 9. 2020.

V Praze dne 11. 2. 2021

MaeG n estmentS AVa.s.

AMIST inv sliční společnost, a. s.
len ředstavenstva
n . Petr Janoušek

pověřený zmocněnec
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Zpráva auditora
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