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Pro účelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:274 37558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

PSČ186 00

BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:037 50 604 se
Fond

sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha l, obchodní společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Prazepodsp. zn. B 20420

Účetníobdobí

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Neinvestiční část Fondu

Majetek a dluhy Fondu, kterénejsou součástí majetku a dluhů Fonduz investiční činnosti
a nejsou zahrnuty do žádnéhoz podfondů vytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165
odst. 2ZISIF.

Proúčelyvýroční zprávymají nňeuvedenéprávní 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 Foreign Account
Tax ComplianceAct, vyhlášenápod č. 72/2014Sb.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, veznění pozdějších předpisů

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

ZMSSD

ZOK

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

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, 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 Fondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelskéčinnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu.
V Praze dne 30. 4. 2020

BHS Fund l., i

sliční fond s

měnným

zákl dn m kapitálem, a. s.
AMISTA investiční společnost, a. s.,
staíutární ředitel

In . Petr Janoušek,
pověřeny zmocněnec

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činností a stavu majetku investičního fondu
a majetkových účastí
BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:037 50
604 se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha l, obchodní společnost

Fond

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudemv Prazepod sp. zn. B
20420
Účetníobdobí

l.

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ČINNOSTFONDUA SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

Na Fondu jako takovém neprobíhá žádná činnost. Protože Fond vytváří podfondy, probíhá veškerá jeho činnost

na podfondech, do kterých Fond zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Činnostpodfondů je popsána
v jejich samostatných výročních zprávách.
1. 1 HOSPODAŘENÍFONDUA SKUPINY

Věrnýa vyčerpávající obrazo hospodaření Fonduposkytuje řádná účetní závěrkasestavenázaÚčetníobdobí a příloha
k účetní závěrce,včetnězprávyauditora, kteráje nedílnou součástí výroční zprávy.
Fond vytváří podfondy, jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu. O majetkových poměrech podfondů,

jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý
podfond. Za jednotlivé podfondy samostatně jsou také sestavovány jednotlivé výroční zprávy. Fond zahrnuje
do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydává investiční akcie. Ostatní jmění
Fondu, které netvoří majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu, tvoří tzv. Neinvestiční část Fondu. Hospodaření

Neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal
zakladatelské akcie. Účetní závěrkaje sestavována samostatně i pro Fond, resp. jeho Neinvestiční část. Tato účetní

závěrka je součástí této výroční zprávy jako výroční zprávy Fondu. Jměním Fondu se proto pro účely této výroční
zprávymyslíjmění Neinvestiční částiFondu.

Hospodaření Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 0,226 tis. Kč před
zdaněním. Ziskje tvořen výnosovými úroky, které naběhly na bankovním účtu Fondu.
1.2 STAV MAJETKU FONDUA SKUPINY

Hodnota portfolia Fondu meziročně poklesla o 84 % (tj. o l 594 tis. Kč). Pokles aktiv byl zaznamenán ve vkladech
na bankovních účtech, a to v důsledku snížení základního kapitálu Fondu.

Portfolio Fonduje financovánovlastními zdroji, a to zejménazákladním kapitálem (z99 i). Z l % je majetek Fondu
kryt nerozděleným ziskem z předchozích období.

AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 303 tis. Kč. Ta jsou tvořena především vklady
na bankovních účtechve výši 299 tis. Kča ostatními aktivyve výši 4 tis. Kč.

Struktura aktiv v tis. Kč
2000

1800
1600
1400
1200

Ostatní aktiva

1000
800

Vklady na bankovních

600

účtech

400
200
o

31. 12.2018

31. 12. 2019

PASIVA

Celková pasiva Fondu ve výši 303 tis. Kčjsou tvořena zejména vlastním kapitálem Fondu ve výši 302 tis. Kč (přičemž
zapisovanýzákladní kapitál činil 300 tis. Kč, hospodářský výsledek běžnéhoobdobí a min. let 2 tis. Kč) a dále ostatními
pasivyv celkovévýši l tis. Kč.

Struktura pasiv v tis. Kč
2500
Nerozdělený zisk nebo
neuhrazenáztráta z
předchozích období

2000

Hospodářský výsledek

1500

1000
Základní kapitál
500
Ostatní pasiva

o

31. 12.2018
-500
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2.

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Ani v roce 2020 nebude na Fondu jako takovém probíhat žádnáčinnost. Výhled pro činnost podfondů je popsán
v jejich samostatných výročních zprávách.
V Praze dne 30. 4. 2020

BHS Fund l., i
stiční fond s proměnným
zákl dn m kapitálem,a.s.
AMIST inv sliční společnost, a. s.,
sta úterní ředitel

ng PetrJanoušek,
pověřený zmocněnec

Profil Fondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO FONDU

Název:
Obchodní firma:

BHS Fund l., investiční fond s proměnným záklai

Identifikační údaje:

IČO:
DIČ:

037 50 604
CZ03750604

Sídlo:
Ulice:
Obec:

Anežská 986/10

PSČ:

11000

Podfondy vytvořené Fondem:
Název:
NID:

8085327673

DIČ:

CZ683596900

Praha l

BHS Fund l. - podfond BHS Option Income Fund

Vznik:
Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 26. 11. 2014 a vznikl

zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20420 dne 28. l. 2015. Fond byl
zapsán do seznamu vedeného ČNBdne 28. l. 2015
Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými

právními předpisy, zejm. ZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublikaa kontaktní údajedo hlavního místa výkonujeho
činnosti jsou: AMISTA 15, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00, tel: +420 226 233 110. Webovéstránky Fondu jsou
https://www. amista. cz/povinne-informace/bhsful

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnická
osoba, společnost AMISTA IS, která je oprávněna obhospodařovat a administrovat Fond od 13. 4. 2016. Do té doby
byla AMISTA 15 pověřena obhospodařováním majetku Fondu dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
Zapisovaný základní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

300. 000, - Kč; splaceno 100 %

Akcie:
Akcie k Fondu:

20 ks kusových akcií na jménov listinnépodobě
(zakladatelské akcie)

Čistýobchodní majetek Fondu:

302 tis. Kč

Orgány Fondu

Statutární ředitel:

AMISTA investiční společnost, a. s.

(od 28. Ol. 2015)

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

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

(od 28. 10. 2016)
(od 28. 10. 2016)

(od 27. 06. 2019)

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedení Fondu a který zastupuje Fond
navenek. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu, resp. jeho
podfondů. Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje změny statutu Fondu a jeho
podfondů. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.
Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení Fondu.

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ČNBo povolení k výkonu činnosti

investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNBk výkonu
své funkce.

Správní rada

Předseda správní rady:

AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:274 37 558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ18600
Zastoupení právnickéosoby:

(od 28. Ol. 2015)

Ing. Petr Janoušek
dat. nar. : 22. února 1973
vzdělání: vysokoškolské

Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji zákon svěřuje
do působnosti valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti
statutárního ředitele či jiného orgánu Fondu.
Správní rada se skládáz jednoho člena, volenéhovalnou hromadou.

2.

ÚDAJEO ZMĚNÁCHSKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
ÚČETNÍHOOBDOBÍ

V Účetním období došlok následujícím změnámveskutečnostech zapisovanýchdoobchodního rejstříku:
Dne 27. 6. 2019 došlo k zapsání pověřeného zmocněnce Mgr. Pavla Bareše za statutární orgán AMISTA investiční
společnost, a.s.

Dne 17. l. 2019 došlo k samotnému snížení základního kapitálu zápisem do obchodního rejstříku. Výše základního
kapitálu je 300. 000, - Kč, splaceno 100%.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALAFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala FondAMISTAIS.

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

AMISTA IS se na základě úst. § 642 odst. 3 ZISIF považuje za investiční společnost, která je oprávněna přesáhnout
rozhodnýlimit, a je oprávněnak obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního
podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a dále je oprávněna
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle úst. § 11 odst. l písm. b) ZISIF
ve spojení s úst. § 38 odst. l ZISIF,a to administracefondů kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovanýchfondů
rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání) a zahraničních investičních fondů srovnatelných
s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů
sociálního podnikání).

AMISTA IS 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 vydáváni a odkupování
akcií a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu (poradenská činnost týkající
se struktury kapitálu, poradenství v oblastí 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 Sberbank CZ, a.s., mající
ve správě top affluent klientelu se zaměřením primárně na investiční poradenství, oblast kapitálového trhu

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

Ing. Petr Krušina
narozen:1987

vzdělání: ČZUv Praze, obor Hospodářská správa a politika
Před příchodem do AMISTA IS pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s. r. o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu
a správy majetku.
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4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIFONDU

Obchodní firma:

Československáobchodní banka,a.s.

Sídlo:
IČO:

Radlická333/150, Praha5, PSČ150 57

5.

(od 11. 05. 2015)

000 Ol 350

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

Hlavním podpůrcem Fonduvesmyslu ustanovení § 85a nás).ZISIFjespolečnost BHSecuritiesa.s., IČO:60192941,
sesídlem Napříkopě 848/6, NovéMěsto, Prahal, PSČ11000,kterápro Fondprovádí následující služby:
a) poskytuje nebopřenechává peněžní prostředky čiinvestiční nástrojezaúčelempodpory Fondu,
b) vypořádává obchody prováděnév rámci určené investiční strategie Fondu,
c) provádí i jinépodpůrnéslužbyjako

.

zajišťování vypořádání obchodů s investičními nástroji prováděných v rámci určené investiční strategie
Fondu,

.
.

poskytování technologicképodpory Fondu na míru, nebo
předávání údajůo uzavřených obchodech obhospodařovateli Fondu,

drží majetek Fondu zaúčelem provádění finanční služby uvedené v písm. a) nebo b) nebojiné podpůrné služby podle
písmene c).

6.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENYÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTOOSOB ULOŽENONEBO TĚMITOOSOBAMI JINAKOPATROVÁNOVÍCE NEŽl %
MAJETKU FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnouosobu úschovou neboopatrováním majetku Fondu.
7.

ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU
JEHO PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA ISjako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osobve svévýroční zprávě.Participace Fondu na těchto úplatáchje zahrnuta
v úplatěinvestiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.

Fond nevyplatil v Účetním období obhospodařovateli žádnéodměny zazhodnocení kapitálu.
8.

ÚDAJEO ÚPLATÁCHPRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEM FONDU
JEHOPRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁMS PODSTATNÝMVLIVEMNARIZIKOVÝPROFILFONDU

Žádnétakové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetním období vyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTA PŘESAHUJEl % HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek Fondu ke Dniocenění je tvořen peněžními prostředky na běžnémúčtuvevýši 299tis. Kč.
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10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádnéaktivityv oblasti výzkumu a vývoje.

11.

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

Fond nerealizoval v Účetním období žádné takovéto transakce.

12.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období
nevyvíjel žádnéaktivity v této oblasti.
V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec.

13.

INFORMACEO POBOČCENEBOJINÉČÁSTIOBCHODNÍHOZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Fond nemážádnoupobočku čijinou částobchodního závoduv zahraničí.
14.

FONDOVÝKAPITÁLFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

K datu:
Fondový kapitál Fondu (Kč):

31. 12. 2019

31. 12. 2018

302153

1897359

31. 12. 2017
1895433

20

20

20

Počet emitovaných zakladatelskýchakcií
v oběhu ke konci Účetního období:
Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):

00

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

15 107, 6320

O

94 867, 9450

Fondový kapitál na zakladatelskou akcii v Kč
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94 771, 6370

Pokles kurzu investiční akcie v roce 2019 byl způsoben snížením základního kapitálu z původních 2000 tis. Kč
nasoučasných300tis. Kč,Zápiso změněvýšezákladního kapitáluFondubyldoOŘprovedendne17. l. 2019.
15.

INFORMACE O PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU FONDU

V průběhu Účetního období došlo ke změnám statutu Fondu.

Ke dni 10. l. 2019 byl statut změněntak, že došlo ke kompletní aktualizaci a přechodu na nový vzor, došlo k úpravě
úplatyobhospodařovatele.

16.

INFORMACEO NABYTÍ VLASTNÍCHAKCIÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastnil žádnévlastni akcie ani podíly.
17.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni jsou blíže specifikovány v příloze účetní závěrky,
a to v bodě15 Významnéudálostipo datu účetní závěrky.
18.

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu s obecně

závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zprávatéžúčetní závěrku,včetnějejí přílohy, zprávu nezávislého
auditora a zprávu o vztazích.

Hodnoty uváděnév přílohách jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnáchvlastního

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, údajejsou nulové.

Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů,
neboť k datuvyhotovení výroční zprávyještěnenastal termín ve kterémje dlezákonanutno účetní závěrkunejpozději
tímto orgánemschválit.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsou popsányv příloze účetnízávěrky,nenastalyžádnédalší významnéskutečnosti.
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Zpráva o vztazích
BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:037 50
604, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha l, obchodní společnost

Fond

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B

20420
Účetní období

l.

Období od 1. 1. 2019do 31. 12. 2019

ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou (dálejen "Propojenéosoby") za Účetníobdobí vypracoval statutární orgán Fondu v souladu
s úst. § 82 ZOK.

2.

STRUKTURAVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládaná osoba

Název:
Obchodní firma:

BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Sídlo:
Ulice:
Obec:

Anežská 986/10

PSČ:

11000

Praha l

IČO:
037 50 604
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze, oddíl B, vložka 20402
Ovládající osoby
Název:

Obchodní firma:

PROXY-FINANCEa.s.

(do 29. 4. 2019)

Sídlo:
Ulice:

Anežská 986/10

Obec:

Praha l-Staré Město

PSČ:

11000

IČO

186 23 174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155
(dále také jen "ovládající osoba")

Fond měl v Účetním období jediného vlastníka zakladatelských akcií, tzn. akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo,

a to společnost BH Securities a.s., IČO:601 92 941, se sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha l, jejíž
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podíl na Fondu činil 100 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv. Společnost BH Securities a.s.
je vlastněna společností PROXY- FINANCEa.s., IČO:186 23 174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha
l, jež v rozhodném období vlastnila 100 % akcií BH Securities a.s., tj. její podíl činil 100 % zapisovaného základního

kapitálu a hlasovacích práv.Vespolečnosti PROXY- FINANCEa.s. žádnýz jejích akcionářů nesplňoval definici ovládající
osoby, protože nevlastnil podíl vyšší než 20 %.
Název:

VERSUTE HOLDINGa.s.

Sídlo:
Ulice:

Na Příkopě 583/15

Obec:

Praha l-Staré Město

pse:

11000

IČO:

078 81 835

(od 29. 04. 2019)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24194

(společnědálejen "ovládající osoba")

Fond měl na konci Účetníhoobdobí jedinéhovlastníka zakladatelskýchakcií, tzn., akcií, s nimižje spojeno hlasovací
právo,a to společnostVERSUTEHOLDINGa.s., IČO:07881835, sesídlem Na Příkopě 583/15, Prahal - StaréMěsto,
110 00, jejíž podíl na Fondu činil 100 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích práv. Společnost VERSUTE
HOLDING a.s. je vlastněna Ing. Lud1<em Palatou, dat. nar. 09. 12. 1960, jehož podíl činil 99 % zapisovaného základního

kapitálu a hlasovacích práv a společností HKDW Legal s. r. o., advokátní kancelář, jejíž podíl činil l % zapisovaného
základního kapitálu a hlasovacích práv. Ve společnosti VERSUTE HOLDING a.s. jeden ze společníků, Luděk Palata,
splňujedefiniciovládající osoby, protoževlastnil podíl ve výši 99 %.
Další osoby ovládanéstejnou ovládající osobou: VERSUTEHOLDINGa.s.

IČO

Název společnosti

Sídlo

BHS DYNAMIC FUND SICAV, a. s.

055 04 660

Anežská986/10, Staré Město, 110 00 Praha l

BHS Fund II.- Private Equity, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

03846784

Anežská986/10, StaréMěsto, 11000 Praha l

ENGINECLASSICCARSSICAV,a.S.

037 60 073

Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 - Dejvice

3.

ÚLOHAOVLÁDANÉOSOBYV RÁMCIPODNIKATELSKÉHOSESKUPENÍ

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

Fond spravuje svůj vlasntí majetek bez vlivu svých akcionářů či jiných osob, a to prostřednictvím nezávislé a odborně
způsobilé investiční společnosti.
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4.

ZPŮSOBA PROSTŘEDKYOVLÁDÁNÍ

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

PŘEHLEDJEDNÁNÍUČINĚNÝCH
V ÚČETNÍMOBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMUOSTATNÍCH PROPOJENÝCH
OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádnéjednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,
které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládanéosoby zjištěnéhopodle poslední účetní
závěrky.

6.

PŘEHLEDVZÁJEMNÝCHSMLUV MEZI PROPOJENÝMIOSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou
ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:
Smlouvy uzavřené v Účetním období

V účetním období nebyly Fondem uzavřeny žádnésmlouvy či učiněna právní jednání, která by mohly vykazovat
znakysmlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanoua osobou ovládající.
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích
.

V předešlých účetních obdobích nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání,
která

by mohly vykazovat znaky smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami:
Smlouvy uzavřené v Účetním období
.

V

účetním období nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání, která by mohly

vykazovat znaky smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou a ostatními Propojenými osobami
Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

.

V předešlých účetních obdobích nebyly Fondem uzavřeny žádné smlouvy či učiněna právní jednání, která
by mohly vykazovat znaky smlouvy nebo právního jednání mezi osobou ovládanou osobou a ostatními
Propojenými osobami.

Z žádné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládané osobě
žádná újma.

7.

POSOUZENÍTOHO, ZDAVZNIKLAOVLÁDANÉOSOBĚÚJMAA POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv,
jiných právních jednání či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v Účetním období
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v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládanéosobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.
8.

ZHODNOCENÍVÝHODA NEVÝHODPLYNOUCÍCHZEVZTAHŮMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI

Ovládanáosoba nemá žádnévýhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají
neoprávněnou výhodu či nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádnárizika.
9.

PROHLÁŠENÍ

Fondtímto jako ovládanáosoba prohlašuje, že pro zjištění potřebných informací pro vypracování zprávyo vztazích
učinil vše nezbytné,a to s péčí řádného hospodáře. S ohledem na skutečnost, že ovládanáosováje osoba od osoby
ovládající, není možné vzhledem k absenci relevantních právních nástrojů zaručit, že při vypracování tet zprávy
o vztazích disponovalFond,resp.jehostatutární orgánúplnýmia správnýmiinformacemiprojejí vypracování.
V Praze dne 16. 3. 2020

BHSFundl., "

stičnífon s proměnným

žák dn m kapitálem, a.s.
AMIST inv sliční společnost, a. s.,
sta utární ředitel

l

Petr Janoušek,

pověřený zmocněnec
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Účetní závěrka k 31. 12. 2019
BHS Fund /., investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a. s.
Účetníjednotka:
BHS Fund l., investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

Sídlo: Anežská986/10,StaréMěsto, 11000,
Praha l

IČO:037 50 604
Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovanýchinvestorů
Okamžiksestaveni účetní závěrky30. 4. 2020

ROZVAHA
k 31. 12. 2019
tis. Kč

Poznámka

31. 12. 2019

31. 12. 2018

299

1896

299

1896

4

l

303

1897

AKTIVA
3

Pohledávkyza bankami a družstevními záložnami
v tom:

11

4

a) splatné na požádání

Ostatní aktiva

5

Aktiva celkem

tis. Kč

Poznámka

31. 12. 2018

31. 12. 2019

PASIVA
4

Ostatní pasiva

6

Cizí zdroje celkem

8

Základní kapitál
z toho;

7

a) splacený základní kapitál

l

o

l

o

300

2000

300

2000

14

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulého období

8

2

-105

15

Zisk nebo ztráta za účetní období

9

o

2

Vlastní kapitál celkem

302

1897

Pasiva celkem

303

1897
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PODROZVAHOVÉPOLOŽKY
k 31. 12. 2019
v tis. Kč

Poznámka

31. 12. 2019

Podrozvahováaktiva

Hodnotypředané k obhospodařování

10

31. 12. 2018

303

1897

303

1897

VÝKAZZISKUA CTRÁTY
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

tis. Kč

do31. 12. 2019

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

o

2

o

2

9

o

2

12

o

o

o

2

Poznámka

Výnosyz úrokůa podobnévýnosy

11

z toho: úroky z vkladů
19

Ziskneboztrátaza účetní období z běžnéčinnosti před zdaněním

23

Daň z příjmů

24

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

19

od 1. 1. 2019

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA ROK 2019

v tis. Kč

Základní

Nerozdělený
zisk

Neuhrazenáztráta

kapitál

Zisk (ztráta)

Celkem

2000

-86

o

-19

1895

Čistýzisk/ztráta za účetní období

o

o

o

2

2

Převod výsledku hospodaření

o

-19

o

19

o

Zůstatek k 31. 12. 2018

2000

-105

o

2

1897

Zůstatekk 1. 1. 2019

2000

-105

o

2

1897

Čistýzisk/ztráta za účetní období

o

o

o

o

o

Převod výsledku hospodaření

o

o

2

-2

o

-1700

105

o

o

-1595

300

o

2

o

302

Zůstatekk 1. 1. 2018

Snížení základního kapitálů
Zustatekk31. 12. 2019
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Pro účelyvýroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:
AMISTAIS

AMISTA investiční společnost, a.s" IČO:274 37558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetníhoobdobí

Fond

PSČ18600

BHSFund l., investiční fond s proměnnýmzákladním kapitálem,a.s., IČO:037 50604se sídlem
Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha l, obchodní společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20420

Podfondy

BHS Fund l. - podfond Option Income fund

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenéprávní předpisy následující význam:
Dohoda FATCA

DohodameziČeskourepublikoua Spojenýmistátyamerickýmio zlepšení dodržovánídaňových
předpisův mezinárodním měřítku a s ohledemnaprávní předpisy Spojenýchstátůamerických 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 změněněkterých zákonů (zákon o auditorech), ve znění
pozdějších předpisů

2DP

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

Zákon o účetnictví

Zákonč.563/1991Sb.,o účetnictví, vezněnípozdějších předpisů

ZISIF

Zákonč. 240/2013Sb.,o investičních společnostecha investičních fondech,veznění pozdějších
předpisů

ZMSSD

Zákonč. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správědaní a 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

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu,vezněnípozdějšíchpředpisů
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BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
l

VÝCHODISKAPRO PŘÍPRAVUÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristika a údaje o vzniku

Fond byl založen v souladu se ZOKa ZISIFzakladatelskou listinou ze dne 26. 11. 2014 a vznikl zápisem do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20420 dne 28. l. 2015. Fond byl zapsán do seznamu
vedenéhoČNBdne 28. l. 2015.
Předmět podnikání Fondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu úst. § 95 odst. l písm. a) ZISIF.
Sídlo Fondu

Anežská 986/10
Praha l

PSČ11000
Českárepublika
Identifikační údaje:

DIČ:

CZ03750604

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20420
Statutární orgány Fondu

Fond je 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.
Statutární ředitel:

AMISTAinvestiční společnost, a.s.

(od 28. Ol. 2015)

IČO:27437 558
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00
Zastoupení právnickéosoby:

Ing. Ondřej Horák
Ing. Petr Janoušek
Mgr. Pavel Bareš

Předseda správní rady:

AMISTA investiční společnost, a. s.
IČO:274 37 558

(od 28. Ol. 2015)

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

Ing. Petr Janoušek

Změny v obchodním rejstříku

V Účetním období došlo k následujícím změnámve skutečnostech zapisovanýchdo obchodního rejstříku:
Dne 27. 6. 2019 došlo k zapsání pověřené osoby Mgr. Pavla Bareše za statutárního ředitele AMISTA investiční
společnost, a. s.

Dne 17. l. 2019 došlo k samotnému snížení základního kapitálu zápisem do obchodního rejstříku. Výše základního
kapitálu je 300. 000, - Kč, splaceno 100%.
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Informace k akciím a investičnímu cíli Fondu

AkcieFondu mohou být pořizovány pouzekvalifikovanýmiinvestory.
Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu úrokových sazeb

vestřednědobémaždlouhodobémhorizontu.Rámcovouinvestiční strategií Fonduje investovatprostřednictvím svých
podfondů, z nichž každý může mít vlastní investiční strategii.
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, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů
oceňovanýchreálnou hodnotou.

Tato Účetnízávěrkaje připravená v souladus vyhláškouMFČRč. 501zedne6. 11. 2002,veznění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
a některéfinanční instituce.

Tato účetní závěrkaje nekonsolidovaná,za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Fond vytváří podfondy,jako účetněa majetkově oddělenéčástijmění Fondu. O majetkových poměrech podfondů,
jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrkyza každýjednotlivý
podfond. Za jednotlivé podfondy samostatně jsou také sestavovány jednotlivé výroční zprávy. Fond zahrnuje
do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydává investiční akcie. Ostatní jmění
Fondu, které netvoří majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu, tvoří tzv. neinvestiční část Fondu. Hospodaření

neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovanéhozákladního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal
zakladatelské akcie. Na neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná činnost. Tato účetní závěrka je sestavována
samostatné pro Fond, resp. jeho neinvestiční část.Jměním Fondu se proto pro účelytéto účetní závěrkymyslí jmění
neinvestiční části Fondu.

2

DŮLEŽITÉÚČETNÍMETODY

ÚčetnízávěrkaFondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časověneomezenéhotrvání 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. inkasa z účtu klienta, den

připsání (valuty) prostředků podle zprávydošléod banky, den sjednání a den vypořádání obchodus cennými papíry,
den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrovéhopříslibu, 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 nebojeho částFondodúčtujez rozvahyv případě, žeztratí kontrolu nadsmluvními právyk tomuto
finančnímu aktivu nebojeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhodydefinovanésmlouvou,
tato práva zaniknou nebo se těchto právvzdá.
B. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávkyzabankamia nebankovními subjektyjsou při vznikuoceňoványjmenovitou hodnotou;při nabytí zaúplatu
nebovkladem pak pořizovací cenou.

K datu účetní závěrkyjsou pohledávky za bankami a nebankovními subjekty vykázányv reálné hodnotě.
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Následnéstanovení reálnéhodnoty pohledávekvychází primárněz hodnoty stanovenéznaleckým posudkem.
C.

Ostatní aktiva

Pohledávkyvytvořené Fondem jsou při prvotním ocenění oceněny nominální hodnotou včetnětransakčních nákladů.
K datu účetní závěrky jsou vykázány v reálné hodnotě.
D.

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 měny v kurzu vyhlašovaným ČNBplatným k datu Účetní závěrky. Výsledný zisk
nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měněje vykázánve Výkazu zisku a ztrátyjako "Zisk nebo ztráta
z finančních operací".
E.

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
očekávanédaňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě,
kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.
F.

Spřízněné strany

Fond definoval svéspřízněné stranyv souladu s IAS24 a provádí zveřejnění spřízněných stran následovně:
Stranaje spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládáúčetní jednotku, je ovládánaúčetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní jednotkou
Cjdeo mateřské podniky, dceřiné podniky a sestersképodniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;
b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;

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

e) stranaje blízkým členem rodinyjednotlivce, který patří pod písmeno a)nebo d);
f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo nebo nepřímo
jakýkolivjednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatnéhlasovací právov danéstraně má přímo nebo
nepřímo takovýto jednotlivec.

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu
na to, zda je účtována cena.

3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetní metody používané Fondem se v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nezměnily.
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4

POHLEDÁVKYZABANKAMIA ZADRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI

tis. Ke

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatkyna běžnýchúčtech

299

1896

Celkem

299

1896

Fondmáběžnýúčetvedenýv českéměněsezůstatkemk 31. 12.2019vevýši299tis. Kč.
5

OSTATNÍAKTIVA

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ostatní

4

Celkem

4

l

l

Ostatní aktivapředstavují pohledávkuzaPodfondemvznikloupři přeúčtování bankovních poplatkůna Podfond.
6

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Ostatní
Celkem

Ostatní pasivasouvisí sezúčtovánívzniklýchpoplatků Fondu.
7

ZÁKLADNÍKAPITÁL

Fond vydal akcie související se založením Fondu. Jednalo se o 20 ks kmenových zakladatelských akcií na jméno
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. S účinností k 17. l. 2019 došlo ke snížení zapisovaného

základního kapitálu Fondu, a to z 2 000 tis. Kč na 300 tis. Kč, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Fondu
ze dne 28. 6. 2018.

Fondový kapitál
K datu:

Fondovýkapitál Fondu (Kč):
Počet vydaných zakladatelských akcií (ks):
Fondový kapitál Fondu na l akcii (Kč):

8

31. 12. 2019

31. 12. 2018

302 153

l 897 359

20
15 107, 6320

20
94 867, 9450

NEROZDĚLENÝ
ZISKNEBONEUHRAZENÁZTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCHOBDOBÍ

Částčástky odpovídající snížení základního kapitálu byla nejprve použita na úhradu položky neuhrazená ztráta
minulých let vevýši 105tis. Kč.Ziskza rok2018vevýši2 tis. Kčbyl převeden na účetnerozdělenéhozisku z přechozích
období.

9

ZISKNEBOZTRÁTAZAÚČETNÍOBDOBÍ

Fond za sledovanéúčetní období dosáhlziskuve výši 0,226tis. Kč. Zisk bude převeden na účetnerozdělenéhozisku
z přechozích období.
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10 HODNOTY PŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Aktiva

303

1897

Celkem

303

1897

11 ČÍST/ÚROKOVÝ
VÝNOS
od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018

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

tis. K?

Výnosyz úroků
Výnosovéúrokyz vkladů

12 DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA
A. Splatná daň z příjmů
tis. Kč

od 1. 1. 2019

od 1. 1. 2018

do31. 12. 2019

do31. 12. 2018

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním

o

2

Úpravavýsledku hospodaření pro daňové účely

o

o

Výsledek hospodaření upravený pro daňové účely

o

2

Položky snižující základ daně podle § 34 ZDP

o

2

SnRenýzákladdaně

o

o

Položky odečitatelné od základu daně podle § 20 odst. 8 ZDP

o

o

Upravený základ daně po zaokrouhlení

o

o

Daň vypočtená při použití sazby 5 %

o

o

B. Odloženýdaňovýzávazek/pohledávka
Odložená daň z příjmů vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně
dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou
odložený daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Fond s přihlédnutím k zásadě opatrnosti neúčtuje o odložené
daňovépohledávce. Fondu nevznikl k 31. 12. 2019 odloženýdaňovýzávazek.
13 TRANSAKCESESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI
31. 12. 2019

tis. Kč

31. 12. 2018

Pohledávky

4

Celkem

4
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l
l

Fond eviduje pohledávku vůči Podfondu ve výši 4 tis. Kč, jednalo se o přefakturaci bankovních poplatků. Fond
neevidoval k 31. 12. 2019 žádnéjinévýnosy ani náklady se spřízněnými osobami.
14 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,žejsou sledovánaa vhodněošetřena rizika nejméněv oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné
likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.
Tržní riziko

Pro posouzení současnéa budoucí finanční situacemají z uvedenýchkategorií největší významtržní rizika.Tržní riziko
vyplývá z vlivu změnyvývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Tento vývoj závisí
na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dále zvyšuje 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 maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto
modelypředpokládají minimalizacirizikazejménadiverzifíkací portfolia,jejíž míra je všakv 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,
žehistorickávýkonnostnení zárukoua dostatečnýmměřítkem výkonnostibudoucí.
Riziko nedostatečnélikvidit

Vedle tržního rizika Fond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Fond nebude schopen
dostát svým závazkůmv okamžik, kdy se stanou splatnými. Fondu mohou vznikat závazkyz jeho provozní činnosti
(např. závazky vůči depozitáři, auditorům, znalcům), investiční činnosti (např. úhrada kupní ceny za nabývané
aktivum), případně také ve vztahu k investorům Fondu z titulu žádosti o odkup cenných papírů, pokud to statut
či povaha Fondu umožňuje.

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

a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Fond byl v kterýkoli okamžik schopen plnit všechny svoje aktuální
a předvídatelné závazky. V praxi tak Fond před uzavřením každého smluvního vztahu, ze kterého by mohl vyplývat
závazek, a následně pak po celou dobu, než dojde ke splacení, prověřuje svoji schopnost tento závazek uhradit
dle výše uvedeného postupu, aby nedošlo k ohrožení činnosti Fondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození
zájmůzainteresovanýchstran.
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Zbytkovásplatnost majetku a dluhů Fondu k 31. 12. 2019

Tis. Kč

Do 3 měs.

Celkem

Bez specifikace

299

o

299

4

o

4

303

o

303

Ostatní pasiva

o

l

l

Vlastní kapitál

o

302

302

Celkem

o

303

303

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva

Celkem

GAP

303

-303

o

Kumulativní GAP

303

o

o

Zbytková splatnost majetku a dluhů Fondu k 31. 12. 2018

Tis. Kč

Do 3 m es.

Bez specifikace

Celkem

1896

o

1896

l

o

l

1897

o

1897

Ostatní pasiva

o

o

o

Vlastní kapitál

o

1897

1897

Celkem

o

1897

1897

Pohledávkyza bankami
Ostatní aktiva

Celkem

GAP

Kumulativní GAP

1897

-1897

1897

Úrokové riziko

S ohledem na možnost Fondu nabývat do svého majetku úročená aktiva a zároveň mít úročené závazky (typicky
se jedná o poskytnuté úvěry na straně aktiv či přijaté úvěry na straně pasiv), je Fond v rámci své činnosti vystaven
úrokovému riziku, resp. nesouladu mezi úročenými aktivy a úročenými pasivy a dále pak riziku spojenému s pohybem
úrokových sazeb.
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Při řízení úrokového rizika se snaží Fond udržovat pozitivní úrokový gap, tedy stav, kdy hodnota úrokově citlivých aktiv
přesahuje hodnotu stejně úrokově citlivých pasiv. Při nabytí úrokového aktiva do majetku Fondu je porovnáván
úrokový výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a pasivy při zohlednění
očekávaného budoucího vývoje. V případě potřeby je úrokové riziko zajišťováno např. úrokovým swapem či jiným
nástrojemv závislostina konkrétní situacipři zohledněnínákladůnazajištění.
Úroková citlivost majetku a dluhů Fondu k 31. 12. 2019
Tis. Kč

Do 3 měs.

Neúročeno

Celkem

299

o

299

Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva

O

4

4

299

4

303

Do 3 měs.

Neúročeno

Celkem

1896

o

1896

o

l

l

1896

l

1897

Celkem

Fondnemělv roce2019žádnáúrokověcitlivá pasiva.
Úrokovácitlivost majetku a dluhů Fondu k 31. 12. 2018
Tis. Kč
Pohledávky za bankami
Ostatní aktiva
Celkem

Fond nemělv roce 2018žádnáúrokověcitlivápasiva.
Měnovériziko

Aktiva Fondu stejnějakojeho pasiva mohou být denominována v různých měnách. Fondtak můžebýtvystaven během
své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud je to možné, snaží se Fond měnové riziko
eliminovat vyvážeností aktiv a pasiv denominovaných ve stejných měnách tak, aby případná změna hodnoty aktiv
v důsledku pohybu měnového kurzu byla kompenzována změnou hodnoty pasiv. Pokud Fond není schopen dosáhnout
vyváženosti, využívá s ohledem očekávaný budoucí vývoj a aktuální tržní podmínky nástroje pro zajištění měnového
rizika - měnové forwardy, swapy či jiné nástroje dle potřeby. Cílem těchto operací je omezit negativní vliv kurzových
rozdílů na majetek/závazky Fondu. Měnové riziko vzniká nejčastěji v rámci investiční činnosti Fondu a po praktické
stránceje řízeno hned při jeho vzniku, kdyje zjišťován dopadtransakce na devizovou pozici Fondu a zároveňurčen
způsob,jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávanébudoucí devizové pozice Fondu, předpokládaném
vývoji měnového kurzu a nákladů na zajištění tohoto rizika.
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Devizová pozice Fondu k 31. 12. 2019
Tis. Kč

CZK

Celkem

Pohledávky za bankami

299

299

4

4

303

303

Ostatní pasiva

l

l

Vlastní kapitál

302

302

Celkem

303

303

CZK

Celkem

1896

1896

l

l

1897

1897

Ostatní pasiva

o

o

Vlastní kapitál

1897

1897

Celkem

1897

1897

Ostatní aktiva
Celkem

Čistádevizová pozice

Devizová pozice Fondu k 31. 12. 2018
Tis. Kč
Pohledávkyza bankami
Ostatní aktiva
Celkem

Čistádevizová pozice

Riziko rotistran

Riziko protistran je ošetřeno vymezením povolených protistran pro obchody s finančními instrumenty a standardními
mechanismy zajišťujícími bezrizikovévypořádání obchodu v ostatních případech. Riziko je řízeno při každé transakci
realizované Fondem, kdy jsou prověřovány možné negativní dopady na Fond vyplývající z vypořádání jeho transakcí.
15 VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPO DATU ÚČETNÍZÁVĚRKY
Obhospodařovatel posoudil ke dni vyhotovení účetní závěrky možný dopad viru SARS-CoV-2,jím vyvolané epidemie
nemoci COVID-19. Vzhledem k omezené činnosti a aktivitě Fondu obhospodařovatel vyhodnotil, že tyto události
nemají vliv na účetní závěrku Fondu.

Kromě výše uvedeného nejsou obhospodařovateli známy žádné další významné události, které by měly vliv na účetní
závěrku Fondu.
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V Praze dne 30. 4. 2020

BHSFund l., " estiční fon
roměnným
žák d ím kapitálem,a.s.
AMIST inv sliční společnost, a.s.,
st utární ředitel

Petr Janoušek,

pověřený zmocněnec
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KPMG Ceska republika Audit, s.r.o.
Pobrezni 1a
186 00 Praha 8
Geska republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zprava nezavisleho auditora pro akcionare fondu
BHS Fund I., investicni fond s promennym zakladnim
kapitalem, a.s.
Vyrok auditora
Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky fondu BHS Fund I., investicni fond
s promennym zakladnim kapitalem, a.s. (dale take ,,Fond") sestavene na zaklade
ceskych ucetnich pfedpisu, ktera se sklada z rozvahy k 31. prosinci 2019, vykazu zisku
a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici 31. prosincem 2019
a pfilohy v ucetni zaverce, ktera obsahuje popis pouz.itych podstatnych ucetnich meted
a dalsi vysvetlujici informace. LJdaje o Fondu jsou uvedeny v bode 1 prilohy v teto ucetni
zaverce.
Podle naseho nazoru prilozena ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv
a pasiv Fondu k 31. prosinci 2019 a nakladu a vynosu a vysledku jeho hospodareni za
rok koncici 31. prosincem 2019 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy.
Zak/ad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru
Geske republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA) pripadne
doplnene a upravene souvisejicimi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost
stanovena temito predpisy je podrobneji popsana v oddilu Odpovednost auditora za
audit ucetni zaverky. V souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem prijatym
Komorou auditoru Geske republiky jsme na Fondu nezavisli a splnili jsme i dalsi eticke
povinnosti vyplyvajici z uvedenych predpisu. Domnivame se, ze dukazni informace,
ktere jsme shromazdili, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho
vyroku.
Ostatni informace
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 pism. b) zakona o auditorech informace
uvedene ve vyrocni zprave mimo ucetnr zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatni
informace odpovida statutarni organ Fondu.
Nas vyrok k ucetnf zaverce se k ostatnim informacim nevztahuje. Presto je vsak soucasti
nasich povinnosti souvisejicich s auditem ucetni zaverky seznameni se s ostatnimi
informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamnem (materialnim)
nesouladu s ucetni zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetni jednotce ziskanymi behem
auditu ucetni zaverky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne
(materialne) nespravne. Take posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vsech
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vyznamnych (materialnich) ohledech vypracovany v souladu s pi'fslusnymi pravnfmi
pi'edpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splliuji pozadavky
pravnich pi'edpisu na formalni nalezitosti a postup vypracovani ostatnich informaci
v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pi'ipadne nedodrzeni uvedenych pozadavku
by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnfch informacf.
Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadime, ze
•
ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pi'edmetem zobrazeni
v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnfch) ohledech v souladu
s ucetnf zaverkou a
•
ostatnf informace byly vypracovany v souladu s pravnfmi pFedpisy.
Dale jsme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomi o Fondu, k nimz jsme
dospeli pi'i provadeni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamne (materialni) vecne
nespravnosti. V ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnich informacich
zadne vyznamne (materialni) vecne nespravnosti nezjistili.
Odpovednost statutarniho organu a spravni rady Fondu za ucetni zaverku

Statutarnf organ Fondu odpovfda za sestavenf ucetni zaverky podavajfci verny a poctivy
obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy a za takovy vnitFni kontrolnf system, ktery
povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne
(materialnf) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou.
PFi sestavovani ucetni zaverky je statutarni organ Fondu povinen posoudit, zda je Fond
schopen nepi'etrzite trvat, a pokud je to relevantnf, popsat v pi'iloze v ucetni zaverce
zalezitosti tykajfci se jeho nepFetrziteho trvani a pouziti pFedpokladu nepFetrziteho trvani
pi'i sestaveni ucetni zaverky, s vyjimkou pi'ipadu, kdy statutarni organ planuje zruseni
Fondu nebo ukonceni jeho cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou moznost, nez tak
ucinit.
Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi Fondu odpovfda spravni rada.
Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky

Nasfm cflem je zfskat pFimeFenou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje
vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat
zpravu auditora obsahujici nas vyrok. Primefena mira jistoty je velka mira jistoty,
nicmene neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pFedpisy ve
vsech pi'ipadech v utetni zav�rce odhali pi'fpadnou existujici vyznamnou (materialni)
nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuji se
za vyznamne (materialni), pokud lze realne pFedpokladat, ze by jednotlive nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, ktera uzivatele ucetni zaverky na jejim
zaklade pFijmou.
PFi provadenf auditu v souladu s vyse uvedenymi pFedpisy je nasf povinnosti uplatliovat
behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasf
povinnosti:
•
ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialnf) nespravnosti ucetni zaverky
zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy
reagujici na tato rizika a ziskat dostatecne a vhodne dukaznf informace, abychom

•

•

•

•

na jejich zaklade mohli vyjadi'it vyrok. Riziko, ze neodhalfme vyznamnou
(materialni) nespravnost, k niz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez riziko
neodhaleni vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene chybou, protoze
soucasti podvodu mohou byt tajne dohody (koluze), falsovani, umyslna opomenuti,
nepravdiva prohlaseni nebo obchazeni vniti'nich kontrol.
Seznamit se s vniti'nim kontrolnim systemem Fondu relevantnim pro audit
v takovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne
s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadi'it nazor na ucinnost jeho
vniti'niho kontrolniho systemu.
Posoudit vhodnost pouzitych ucetnich pravidel, pi'imerenost provedenych ucetnich
odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarni organ Fondu uvedl v priloze
V ucetni zaverce.
Posoudit vhodnost pouziti predpokladu nepi'etrziteho trvani pi'i sestaveni ucetni
zaverky statutarnim organem a to, zda s ohledem na shromazdene dukazni
informace existuje vyznamna (materialni) nejistota vyplyvajici z udalosti nebo
podminek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Fondu nepretrzite trvat.
Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialni) nejistota existuje, je
nasi povinnosti upozornit v nasi zprave na informace uvedene v teto souvislosti v
priloze v ucetni zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadi'it
modifikovany vyrok. Nase zavery tykajici se schopnosti Fondu nepretrzite trvat
vychazeji z dukaznich informaci, ktere jsme ziskali do data nasi zpravy. Nicmene
budouci udalosti nebo podminky mohou vest k tomu, ze Fond ztrati schopnost
nepretrzite trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, cleneni a obsah ucetni zaverky, vcetne prilohy,
a dale to, zda ucetni zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti
zpusobem, ktery vede k vernemu zobrazeni.

Nasi povinnosti je informovat osoby povei'ene spravou a i'izenim mimo jine
o planovanem rozsahu a nacasovani auditu a o vyznamnych zjistenich, ktera jsme
v jeho prubehu ucinili, vcetne zjistenych vyznamnych nedostatku ve vniti'nim kontrolnim
systemu.

Statutarni auditor odpovedny za zakazku
Ing. Veronika Strolena je statutarnim auditorem odpovednym za audit ucetni zaverky
fondu BHS Fund I., investicni fond s promennym zakladnim kapitalem, a.s. k 31. prosinci
2019, na jehoz zaklade byla zpracovana tato zprava nezavisleho auditora.

V Praze, dne 30. dubna 2020
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