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Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedené pojmy následující význam:
AMISTA IS

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

ČNB

Českánárodní banka

Den ocenění

Poslední den Účetního období

Fond

PSČ186 00

--'~' "".""'

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

sesídlem Anežská986/10, StaréMěsto, 11000 Praha l, obchodní společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Prazepodsp.zn.B 20420
Podfond

BHSFundl. - podfond BHSOption IncomeFund

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Neinvestiční část Fondu

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

Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedené právní předpisy následující význam:
Dohoda FATCA

Dohoda mezi Českourepublikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
státůamerickýcho informacích a jejichoznamovániobecněznámájakoForeignAccount
TaxCompliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

Zákon o auditorech

Zákonč.93/2009Sb,o auditorecha o změněněkterýchzákonů(zákono auditorech),

ve znění pozdějších předpisů
Zákon o daních z příjmů

Zákonč.586/1992Sb,o daních z příjmů, vezněnípozdějších předpisů

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

ZMSSD

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

ZOK

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

ZPKT

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikání nakapitálovémtrhu,vezněnípozdějších předpisů

Čestnéprohlášení
Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle našeho nejlepšího vědomí, podává věrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Podfondu a jeho skupiny za Účetní období
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu.
V Praze dne 30. 4. 2020

BHSFund l. - p d nd BHSOption Income Fund
AMIST in estiční společnost, a. s.
statutární ředitel

PetrJanoušek,
pověřený zmocněnec

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu

a majetkových účastí
BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:037 50

604sesídlem Anežská986/10,StaréMěsto, 11000Prahal, obchodní společnost
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Prazepodsp. zn. B

Fond

20420

l.

Podfond

BHS Fund l. - podfond BHS Option Income Fund

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

ČINNOSTPODFONDU A SKUPINYV ÚČETNÍMOBDOBÍ

v-loíkem/oce podfond nadále úspěšněuplatňoval SVOÍi hlavní investiční strategii využívání tzv. "volatility risk
prémie"(rozdílu mezi implikovanou volatilitou opcí a realizovanou volatilitou podkladového aktiva) "kolektován'ím

opčních prémiíz prodanýchputopcí. V roce2019fondotevřel 41opčních pozicna6 různýchpodkladovýcha'ktivech,'

k!.konclúčetníhoobdobíbylyvšechnyderivátovép^'cvčetněpozicotevřenýchještěv roce2018zavřeny.VŠech'ny

opční pozice otevřené v roce 2019 byly pozice otevřené na amerických derivátových trzích, největší"měrou

než90%)sejednalo o investiční nástrojenavázanéna hlavní akciovéindexS&P500,významněmenší měrou

sejednalo o indexyNASDAQ100nebo Russell 2000.

Hodnotaakcií růstóvétřídy podfonduv roce2019vzrostla o 4,12%,kekonci roku byla nahodnotěl 171,49Kč.
Fondo-,VYkap'ta!-l<e. 31'. 12-201.9 d.osáhlhodnoty292'658miliónůKč'l<esteJnémudatufondvytvořil účetm-ziskvevýŠi
n'4-87m"ionůKč-Hodnota akc"dividendovétř'dy bylakestejnému datu1048, 55Kčs tím, ževalnáhromadav červnu

2019 chválila výplatu dividendy za rok 2018 vevýši 39,48 Kč, výplata této dividendy proběhla v'srpnu. 'Jednalo
seo druhoudividenduproakcionářetétotřídy akciív historiifondu,předchozí vevýši75,00Kčproběhla'v''roce'20'17"i

"-SOVY_vývojhodnotyakc". růstovétřídY jepatrnýz následuJícíh° e^fua tabulky.V grafujetaképorovnánívývoje

ceny^opčního fondus vývojem indexufondůprodávajících volatilitu, cožje investičn,7straťegie nejlépeodpovídaí','

strateg"_. naseho, fondu' !ndex počítá SP°lečnost Eurekahedge ve spolupráci s burzou CBOE (od svého'počátku'
vprosmci 2004dodnešního dneindex"znamenal zhodnocení o 7, 11%p.a, při největším kumulovaném poklesu
o 23,22%v listopadu 2008).
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leden

2019
2018
2017
2016
2015

1,34%
-0, 08%
-3, 65%
-0, 91%

únor

březen

0,09%
-0, 09%
-0, 12%
1,64%

0,09%
0,58%
-1, 52%
0,48%

duben
0, 02%

květen
0, 61%

0,94%
3, 53%
1,43%

0,46%
0, 54%
0, 89%

Červen červené
0, 21%
-0, 02%

srpen
1, 05%

0, 06%
0, 71%
1,02%
2, 07%

0, 19%
0, 68%
1, 10%
-6,46%

0, 41%
0, 25%
2, 16%
-0,51%

.

záři
0, 22%
-0, 02%
0, 15%
1, 27%
-2, 19%

říjen
0, 46%
-0, 04%
-0, 17%
1, 39%
9, 57%

listopad prosinec
0, 00%
0, 00%
1, 69%
-0, 61%
-0, 21%
-0, 08%
0, 37%
-0, 20%
-0, 29%
-1, 64%

rok
4, 12%
3,52%
-0,04%
8,89%
-016%

1. 1. HOSPODAŘENÍPODFONDUA SKUPINYFONDU
Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Podfondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za období od l. l. 2019
do 31. 12. 2019 (dále jen "Účetní období") a příloha k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedílnou
součástí Výroční zprávy.

Podfond je účetně a 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 orgánům obsaženy ve výroční zprávě Fondu.

Hospodaření Podfondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 12 092 tis. Kč před
zdaněním. Zisk je tvořen zejména výnosy z finančních operací a nákladyvyplývajícími z této činnosti. Sekundárním
faktorem, který ovlivňoval hospodaření Podfondu v Účetním období, byl nárůst výnosů z úroků z vložených prostředků
hlavním podpůrcem, tedy společností BH Securities, jenž v Účetním období činily 3 503 tis. Kč.
Vývoj cen rizikových aktiv byl v roce 2019 diametrálně odlišný od roku 2018, kdy ceny většiny aktiv zaznamenaly
výrazný roční pokles, rok 2018 tak byl rok, na který by investoři nejraději zapomněli. Rok 2019 byl naopak rok,

kdy ceny většinyaktiv zaznamenalyvýraznýnárůsta investoři v roce 2019 kupovali praktickyvše. Výsledkyvybraných
aktiv za rok 2019jsou nejlépevidět na následujícím grafu.
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z-nam.'vybranýchaktivměly"eJlepšívýkonnostšvýcarskéakcie.Anityvšaknepřekonaly výkonnostv minulézprávě

zmiňovaného rakouského stoletého dluhopisu. Tento dluhopis začal rok 2019 na ceně110, 53%a zesvého m-axima
v srpnu naceně210, 25%nakonec na konci roku klesl nacenu 158,49%, i tak roční nárůstjeho cenyo více než43%

!nam_ená. většl zhodnocení'než dosáhiyběžnéakci°vé indexy. Na vývoji tohoto dluhopisu lze velmi"pěkné

dokumentovat, cosedělov roce 2019. Potom, co nadluhopisech zřejmě došlok vyčerpání kreditního rizika,7ačali
investoři kupovat i rizikozměnyúrokovýchměr,tzv.duraci, kteréje největší u dluhopisůs dlouhou dobousplaťnosti

jakoje zmměný^rakouskýstátní dluhopis. Investoři si myslí, žev budoucnosti nehrozí zvýšení uroKových-sazeb
v Eurozóně.Příběh tohotodluhopisudokumentuje i paradoxníjev, kekterémudocházelov loňskémroce,a'toťiž-ta
žemvestoři kupovalidluhopisyprokapitálovézhodnocenía akcieprojejichdividendovývýnos,kterýjevětšinouw-šší
než výnos dluhopisů.

Cosevlastněv roce 2019stalo, žejsme zaznamenali tento rychlý nárůstcen rizikových aktiv pocelém světě?Došlo

snad ke-zrychlenímst" světovéekonomiky nebo ki-ychlému růstu ziskůakciových společností? Opak'je pravdou^

^roce2.c)19,pokračova'ozpoma'enísvětové ekonomiky'globálníind^nákupních manažerůPMIprovýrobní sektory

dokonce vlete klesl pod hodnotu 50 bodů,cožje zlomová hodnota oddělující růstaktivity vevybraných"sekťorech
od jejího poklesu. Index se vrátil nad zmiňovanou hodnotu 50 až koncem roku. Co se týká zisku společností.'

tak ty zaznamenávaly v meziročním srovnání také pokles.

Nejsilnějším faktorem, kterýzpůsobí! popisovanýrůstcenaktiv,takbylobratv monetární politicecentrálních bank.

N! konci/oku 2018se odhadoval°' žeamerická centrální bankav roce2019nejménědvakrát zvýší svoje sazby^

Veskutečnost došlov USAk trojímu snížení sazeba k ukončení programu rozpouštění rozvahyamerickécentrální

banky.Pozadunezůstalaanievropskáčijaponskácentrální banka.Tovedlok výraznémupoklesu urokovýchsazeb

a k růstucendluhopisů.V srpnuloňskéhorokuse30%všechobchodovanýchdluhopisůnacelémsvětěobchodovalo
sezápornýmvýnosem.Růstcendluhopisůa poklesúrokůpozitivněovlivnilcenuostatních aktivvčetně'akcií. '~Vletě
zaznamenalo prudký růst ceny i zlato.

Praktický celý rok nás provázela nejistota ohledně americko-čínské obchodní dohody, ale i zde jsme se dočkali
pozitivního vývoje s první části dohody uzavřené v prosinci a podepsané v lednu tohoto roku. l tato skutečnost
se pozitivněpromítla do sentimentu na trzích na konci roku 2019.
Výjimečnost roku 2019 je patrná i z následujícího grafu. V loňském roce index amerických akcií S&P500, zaznamenal
téměř 60% pozitivních dní, od roku 1928 jsme zaznamenalijen dalších pět roků s podobným výsledkem, dlouhodobý
průměrje potom 52,3%v jednom kalendářním roce a od roku 1958je to 53, 7%.

S&P500 - procento pozitivních dní
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Z minulých let víme, že uvolněná měnová politika znamená pokles volatility, což negativně ovlivnilo výkonnost našeho
fondu, který i tak dokázal vytvořit zisk přes 11 miliónů. Volatilita klesla mnohem více, než jsme po jejím nárůstu
na konci roku 2018 očekávali. Její pokles z hodnot přes 3o bodů na úrovně kolem 12-13 bodů v prvním čtvrtletí byl
velmi rychlý a následně jsme zaznamenali jen několik krátkých epizod, kde se index VIX dostal nad hodnotu 15 bodů,
nad svoji dlouhodobou průměrnou hodnotu 19, 15 bodů se v průběhu roku dostal jen výjimečně a právě tyto krátké

epizody jsme využili k tvorbě výše zmíněného zisku. Za celý rok byla průměrná hodnota indexu VIX, který měří
volatilitu na základě cen opcí, jen 15, 39 bodů. Průměrná hodnota realizované volatility, tedy volatility spočítané
na základěskutečných denních pohybů indexu S&P500, byla v roce 2019 12,7%, při průměru této veličiny od roku
1990 na hodnotě15, 26%. Volatilita tak byla nižší nežv předchozím roce, ale nikoliv tak nízká jak v roce 2017, kdyjsme
zaznamenávali extrémně nízké hodnoty tohoto ukazatele. Situaci dobře popisuje graf na následující stránce.
Volatilitu můžeme popsat i pomocí počtu dnů se změnou indexu S&P500 větší než 1%, na další stránce je také graf
počtu těchto dnů od roku 1928. Loni jsme takových dní měli jen 37, přičemž od roku 1958 (první celý rok denního
zveřejňování indexu S&P500) je průměrný počet těchto dní 53 za rok, tedy v průměru jeden obchodní den se změnou
větší než jednou procento za týden. Index byl zpětně dopočítán až do roku 1928, za celé toto období činí roční průměr
počtu dní se změnou indexu větší nezjednáprocento 60 dní.
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1.2. STAVMAJETKUPODFONDUA SKUPINYFONDU

z^
s^^;^ ^^č^:z^stla.°.,549%(tj-014548ti^KČ):Nárůstaktiv^ ze'ménav os^"-ch
aktivech,kterásezvýšilao 11865tis.Kča dálevevkladechnabankovních účtech,kterésezvýš7yo2J1683tis.KČ"
^^p^d^financovan0^ 99%vla^"-^roji,a tozejménakapitálovýmifondy(z88%).Z l % jemajetek
pn^:lTo ^;;^. )"nárepředws'mozdrai:kra;ku^
AKTIVA

^^^^z^e, D^orór;maktwa. v, ceIkovévý'.294
983tis-Kč-Ta^soutvořenaPřed-ím vklady
výši

K"osatními aktivy
^so ^^te^ve^ši^21
:'oz^é^!edkyhlawím. podpůrcem securities'
tis-

BH

ve

291362 tis-Kč-

a-s"a to včlenění

na

^^tní

aktiva'předs^ujř^^

jednotHvéiměn7cZKU a^FUJE^'^

', u,S.Dn^:T, ^UB"k°, to'at!rá'.
pr°pros"edky
°'":h°dl"'á"'s derivá"' "^"ys. .échto'^nM, "p^;Wa
le
(287876
Ki)' "vii' Iastou'"n'll m"'"P*^"""'
JS8y;'^^';,:. ^'ch
tuořena

v

°K

tis'

Struktura aktiv v tis. Kč
350000

300000
250000
ostatní aktiva

200000

vklady na bankovních
účtech

100000
50000
o

31. 12. 2018

31. 12. 2019

PASIVA

Celková pasiva Podfondu ve výši 294 983 tis. Kčjsou tvořena zejména vlastním kapitálem Podfondu ve výši 292 658
tis. Kč (přičemž hospodářský výsledek běžného období 11 487 tis. Kč, minulých let 25 630 tis. Kč a kapitálové fondy

255541tis. Kč)a dáleostatními pasivyv celkovévýši2 325tis. Kč.Ostatní pasivajsou představována zejménazávazky
vůčiakcionářůmz nevyemitovanýchakcií (l 005tis. Kč)a dohadnýmiúčtypasivními (847tis. Kč).

Struktura pasiv v tis. Kč
350000

300000
Zisk nebo ztráta za účetní
období

250000

200000

Neuhrazenáztráta z
minulého období

150000

Kapitálové fondy

100000
Ostatní pasiva

50000
o

31. 12. 2018

2.

31. 12. 2019

VÝHLEDNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Ve výhledu na rok 2020 jsme původně očekávali pokračování uvolněné měnové politiky rozhodujících světových
centrálních bank, období nízkých úrokovýchsazeba také nízké volatility. Nepředpokládali jsme, že by v letošním roce

mělo dojít k recesi globální ekonomiky, naopak vše nasvědčovalo tomu, že uvolněná měnová politika po celém světě
můžezpůsobitjejí mírné oživení. Všechnytyto předpoklady a výhledyzměnilopropuknutí pandemiekoronaviru, který
se postupně přenesl z Asie do zbytku světa a významnězasáhlEvropu i USA. Opatření přijatá v boji s touto nákazu
10

^ ov"^VÍVOj. g!obalnle konomikyvletošním

roce-Aktuálně se Počítá

s

P-dko"

a

rychlou

recesí

v

prvním

^1^°^ ,1T^^^^'K. ^'^^^
mělo^i^^i"-ti^"^^: ^tZe^

Sn°^ ^tfJl ^^^, ^^'Tr: coz. t;Y n-se~mdex
VIX'dostal^'^jtd^^
^Sd ^^í^^aSLkr" 2008/2009.
T^fo^, ;Sth;,T:nlT^
^k^^^aS^dfo^by
se;:k^^pretonáníProbl--P"s°ben^>v^er:^t^
1 února a zejména v březnu, vrátit na růstovou trajektorii.
trvaloněkolik let'

.

V Praze dne 30. 4. 2020

BHS Fund l. - podf nd BHS Option ncome^und"
AMISTA in stiční společnost, a.s.
sta utární ředitel

^ng./Petr Janoušek,
pdvéřený zmocněnec
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Profil Podfondu a skupiny
l.

ZÁKLADNÍÚDAJEO PODFONDU

Název:

BHSFund l. - podfond BHSOption Income Fund
Identifikační údaje:

DIČ:

8085327673
CZ CZ683596900

LEI:

315700EVZR5TKWEOU698

NID:

Sídlo:
Ulice:
Obec:

Anežská 986/10

PSČ:

11000

Praha l

Vznik:

Podfond je v souladu s úst. § 165 odst. l ZISIF účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond byl založen
v souladu se ZOK a ZISIFna 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 Fonduje akciováspolečnosts proměnnýmzákladním kapitálem.Fond, resp. Podfondse při svéčinnosti
řídí českýmiprávními předpisy, zejm.ZISIFa ZOK.Sídlem Fonduje Českárepublikaa kontaktní údajedo hlavního místa
výkonu jeho činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00, tel: 226 233 110. Webové stránky
Podfondujsou https://www.amista.cz/povinne-informace/bhopti
Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou dne 4. 2. 2015 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který zároveň

vypracoval jeho statut, jenž byl následněschválen správní radou Fondu. Podfond byl zapsándo seznamu vedeného
ČNBke dni 11. 2. 2015
Akcie:

Akcie:

45 609 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě
(investiční akcie třídy A - dividendová)

208994ks kusovýchakcií najménov zaknihovanépodobě
(investiční akcietřídy B - růstová)

Čistýobchodní majetek:

292 658tis. Kč

Orgány Podfondu
Statutární ředitel

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
IČO274 37 558

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
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(od 28. Ol. 2015)

Zastoupení právnické osoby

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)

st.atu"tarní. roďt.euestatutámímorgánem Fondu,kterémupřísluší obchodnívedení Fondua kterýzastupujeFond
^e^s^utarní. r?it? seřídíobecně. závazn^'Právními předpisy, stanovamia statutem-Fondu"^p. jeho
po^ndu^tatutám^edi^mj:také svolávávalnou hromadu Fondu a schvaluje změnystatutu'Fondu^ Jeh^
J. Statutární ředitel je volen valnou hromadou Fondu.

Statutární ředitel určujezákladní zaměření obchodního vedení Fondu.

s"tatuta.rn'ř.eďtelďsponujeoprávněnlmk výkonusvéčinnostiv Podoběrozhodnutí ČNBo povolení k výkonučinnosti

^tln c!espolečnosti'

pověřený zmocněnec statutárního ředitde disponuje předchozím

souhlasem'ČiNBI k'výkonu1

Správní rada

Předseda správní rady:

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

(od 28. l. 2015)

Praha8, Pobřežní 620/3, PSČ18600
Zastoupení právnickéosoby:

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

vzdělání: vysokoškolské
Správní

^rada dohlížen

a

řádný výkon činnosti Fondu, jakož

i

provádí

další činnosti stanovené obecně závaznými

^vnmlp!!df"sy-Do.. působnostisprávní radynáleží Jakákolivvěctýkající se Fondu/ledaže'ji"zákon"svě^e
do.pusobnosti^alné. hromady nebo leda2eJ-zákonn^o stanovy v souladu sezákonem'svěřuJÍ do"pŮsob^

statutárního ředitele čijiného orgánu Fondu.

Správní rada seskládá z jednoho člena, voleného valnou hromadou.

2'

UDAJEOZMĚNÁCH
SKUTEČNOSTÍZAPISOVANÝCHDOOBCHODNÍHOREJSTŘÍKU,KEKTERÝMDOŠLOBĚHEM
OBDOBÍ

podfond-?-ko_účetne
a majetkověoddělenáčástjmění FondunemáPrávní °^bnost, proto aninení zapisován
rejstříku.

.

3.

ÚDAJEO INVESTIČNÍSPOLEČNOSTI,KTERÁV ÚČETNÍMOBDOBÍOBHOSPODAŘOVALAPODFOND

V Účetnímobdobí obhospodařovala a administrovala FondAMISTAIS.

AMISTA"IS vvkonává svou činnost investiční SPOIečnosti "a základě rozhodnutí ČNB č.j.
zedne19.9. 2006,jež nabyloprávní mocidne20. 9. 2006.

ATTAIS, sln základě §k 642 odst 3 ZISIF považu^za investiční ^^^. která je oprávněna přesáhnout
rozh^ný"mit' je oprávněna obhosP°dařování investičních fondů nebo zahraničních investičních'fonďů, 7toufolnd"Ů
kvaimkovaných investorů (svýjimkou kvalifikovaných fondůrizikového kapitálu a kvalifHnaných'foncró^ocialn^
a

ust

a

podSÍano-. a.zahranlčních investlčních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných-investorŮ"(s'vwimko;
^!!ko^aných_fondů
rizikového^aPitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání), a"dale'Je'op^vně^
ěn'adm'nistrace investlčních

fondů nebo "hraničních investičních fondů
§'11 odst-lJ písmr'b)"ZISlř
dle
Lprovad.
w:!poje.T'sust:§38odst..lzlslF'atoadministracefondůkvalifikovanýchinvestorů(svýjimkoukvalitikovanýchfondů
úst.

rizikovéhokapitálua kvalifíkovaných fondůsociálního podnikánoa zahraničních investičních'fondů"srovnatelny;h
13

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

AMISTA 15 vykonávala pro Podfond činnosti dle statutu Fondu, resp. Podfondu. Jednalo se např. o vedení účetnictví,
oceňování majetku a dluhů, výpočet aktuální čisté hodnoty majetku na jednu akcii vydávanou Fondem, zajištění
vydávání a odkupování akcií a výkon dalších činností související s hospodařením s hodnotami v majetku Podfondu
(poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, poradenství v oblasti přeměn obchodních společností nebo převodu
obchodních podílů apod. ).
Portfolio manažer

Ing. Radek Hub

Portfolio manažer

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 IS pracoval ve společnosti CPI Property a Facility, s. r. o., kde získal zkušenosti v oblasti
finančního řízení a správy majetku. Předchozí pracovní zkušenosti sbíral ve finančních institucích v oblasti obchodu
a správy majetku.

4.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘIPODFONDU
Československáobchodní banka, a. s.

Obchodní firma:

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ150 57

IČO:

000 Ol 350

5.

(od 13. 05. 2016)

ÚDAJEO HLAVNÍM PODPŮRCI

Hlavním podpůrcem Podfondu ve smyslu ustanovení § 85 a naši.ZISIFjespolečnost BHSecurities a.s., IČO:60192 941,
se sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, Praha l, PSČ110 00, která pro Podfond provádí následující služby:
a) poskytuje nebopřenechávápeněžní prostředky či investiční nástrojeza účelempodpory Podfondu,
b) vypořádává obchody prováděnév rámci určené investiční strategie Podfondu,
c) provádí i jiné podpůrnéslužbyjako

.

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

.
.

poskytování technologické podpory Podfondu na míru, nebo
předávání údajů o uzavřených obchodech obhospodařovateli Fondu,

drží majetek Podfondu za účelem provádění finanční služby uvedenév písm. a) nebo b) nebo jiné podpůrnéslužby
podle písmene c).
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6" ÚDAJ-EO-OSOBÁCH'KTERÉBYLYDEPOZITÁŘEMPOVĚŘENYÚSCHOVOUNEBOOPATROVÁNÍMMAJETKU

PODFONDU'_POI<UDJE"TĚCHTOOSOBULOŽENONEBOTĚMITOOSOBAMIJINAKOPATROVÁNOVfcVNEŽ

l % HODNOTYMAJETKUPODFONDU

Depozitářnepověřilv Účetnímobdobížádnouosobuúschovouneboopatrováním majetkuPodfondu.
7'

UDAJEOUPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCH OSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMPODFONDU

PRACOVNÍKŮM NEBOVEDOUCÍM OSOBÁM FONDU

A^ISTll s. jako obhospodarovatel
přume?.. svých, prócovníku
a

podfondu "vádí

vedoucích

osob

v

ve

předepsaném
své

členění přehled

o

vvroční ZPrávě- partici^e

mzdách, úplatách

a

obdobných

Podfondurna"těcróou Úpbt^h

je zahrnuta v úplatěinvestiční společnosti zaposkytování služeb obhospodařování Podfondu.

Fondnevyplatilz majetkuPodofnduv Účetnímobdobíobhospodařovateli žádnéodměnyzazhodnocení kapitálu.
8'

UDAJE.ONÍI<ŮM
UPLATÁCHPRACOVNÍKŮA VEDOUCÍCHOSOBVYPLÁCENÝCHOBHOSPODAŘOVATELEMPODFONDU
NEBO VEDOUCÍM
°SOBÁM FONDU S PODSTATNÝM VLIVEM NA "R~IZIKOVÝ'"PRIOnuL
PRACOV.

Žádnétakovéodměnynebylyobhospodařovatelemz majetkuPodfonduv Účetnímobdobívyplaceny.
9.

IDENTIFIKACEMAJETKU,JEHOŽHODNOTAPŘESAHUJEl % HODNOTYMAJETKUPODFONDU

M,ajetek.
podfondu ke. Dnl oceněníje tvořen především "státními aktivyv celkovévýši291362 (98,77 % aktiv
JSOU zastoupenY
výši 291028 tis. Kč sloužící jako" ko7ater7l"pro"obchodol va"nÍ
zde.
hlavně/in^č"í prostředky
ve

s deriváty. Další složkou aktivjsou peněžní prostředky naběžnýchúčtechvevýši3 621tis. Kč.
10.

INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIVÝZKUMUA VÝVOJE

Podfondnevyvíjel v Účetnímobdobížádnéaktivityv oblastivýzkumua vývoje.

n' 'NFORMACE_TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ LISTUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT - SECURITIES FINANCING
TRANSACTIONS)_A. ^WAPŮVEŠKERÝCHVÝNOSŮ,POŽADOVANÉDLENAŘÍZENÍ EVROPSKÉHOPARLAMENTU
A RADY (EU) 2015/2365, ČL.13

Podfond nerealizoval v Účetním období žádnétakovéto transakce.

12. INFORMACEO AKTIVITÁCHV OBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍA PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAZÍCH

podfond-.Jatoučetněa maJetkověoddělen°" částí jmění Fondu neřeší problémy ochrany životního prostředí

a v Účetním období nevyvíjel žádnéaktivity v této oblasti.

J^HkožjePodfondúčetněa majetkověoddělenoučástíjměníFondu,nebylv Podfonduv Účetnímobdobízaměstnán
tnanec.
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13.

INFORMACE O POBOČCENEBO JINÉČÁSTIOBCHODNÍHO ZÁVODUV ZAHRANIČÍ

Podfond nemá žádnou pobočku či jinou částobchodního závoduv zahraničí.

14.

FONDOVÝKAPITÁLPODFONDUA VÝVOJHODNOTYAKCIE

Akcietřídy A (dividendová)
K datu:

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

Fondový kapitál Podfondu (Kč):

47823258

47691926

46082517

45609

45609

45609

Početemitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období tř. A:

Počet vydaných investičních akcií v Účetním období tř. A (ks):
Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období tř. A:

FondovýkapitálPodfondu na l akciitřídy A (Kč):

O
O

l 048,5487

O
O

1045,6691

10228
O

1010,3821

Fondový kapitál na l akcii třídy A
1080, 0000
l 060,0000
l 040, 0000
l 020, 0000
l 000, 0000
980, 0000
960, 0000
r>.

r^.

r^r^.

r>.

rs.

r>-r^r^r^rs>r^ooooooooooopooopoQoQoQOQOio>cn<no^(ncncT)Oioioioi

<-1<-ll-lí-l<-l<-lr-(i-l>-lr-lr-lr-l^r?tHrt^^^<H^^^^^I^!'^^ď^i^;Sjs!S;^!S<

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOQQQQQPpO pgpQO
(^(^RNř^MMr^r^MNMMNMÍNNNMMŇcNiNrN
lŇrNiSlNCNrslMMr^rsirsir^
i-ÍMm^l-inu3SoóchOr-irNÍr-ir^m^rL r)U3r^oocnOi-irMt-irs"?^-LnsO!^°OCT)Q'-!(~M
OOOOOOOOOiHt-lr-ÍOOOOÓÓOÓÓr-lt-li-IQpPQPQQQQ^T-lr-!
<-ÍoÓr-ÍO<-<Or-ir-ÍOr-IQT -l<-lpQr-IQT-IQY-lT-1Q<-IQ<-lr-IOp^O^IOrHriO^O^<
mcMrommmmcnmmmmmrMmmmmmmrommmmr^mmmmmmrommm

Akcietřídy B (růstová)
K datu:

Fondový kapitál Podfondu (Kč):
Početemitovaných investičních akcií
v oběhu ke konci Účetního období tř. B:

Počet vydaných investičních akcií v Účetním období tř. B (ks)
Početodkoupených investičních akcií v Účetním období tř. B:
Fondový kapitál Podfondu na l akcii třídy A (Kč):
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31. 12. 2019
244 834 537

31. 12. 2018

31. 12. 2017

226 545 474

225 835 102

208 994

201 331

207 797

14663
7000

449

41807

6915

o

1171, 4907

1125,0898

l 086, 8064

Fondový kapitál na l akcii třídy B
l 200, 0000
1150, 0000
1100,0000
l 050, 0000
l 000, 0000
950, 0000

^^^:^f:^yA^y^f>
15.

INFORMACEO PODSTATNÝCHZMĚNÁCHSTATUTU PODFONDU

V průběhuÚčetníhoobdobí došlok následujícím podstatným změnámstatutu Podfondu:
Kedni l. 10. 2019bylstatut změněntak, žedošlok formálním změnámstatutu.
16.

INFORMACEO NABYTÍVLASTNÍCH AKCÍ NEBOVLASTNÍCH PODÍLŮ

Podfondv Účetnímobdobí nevlastnil žádnévlastní akcieanipodíly.
17.

INFORMACEO SKUTEČNOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI

informac^o^kutečnostech, které nastaly po rozvahovém dnijsou blíže specifikoványv příloze účetní závěr

a tov bodě18Významnéudálostipodatu účetní závěrky. . .
18.

- --... -. -..."

KOMENTÁŘK PŘÍLOHÁM

Součástí této^ýroční^právy jsou přílohy, kterépodávají informace o hospodaření Podfondu. V souladus obecně

závazným^právními předpisyobsahujetatovýročnízprávatéžúčetnízávěrku,včetnějejí přílohy a zpravu"nezávisleh'o
a.Zpráva o vztazích je vypracována na úrovni Fondu.

Hodnoty uváděnév přílohách jsouuvedenyv tisících Kč.Rozvaha,výkazziskua ztrátya přehled o změnáchvlastního

ilu obsahují údajeuspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího'účetnictví. Každáz'položek
obsahujeinformace^výšitétopoložkyzabezprostředněpředcházející účetníobdobí. Pokudnejsouněkteré>t
nebo hodnoty vyplněny, údajejsou nulové.

pnlo zena_učetn,

í závěrka

nebyla

dosud schválena k tomu

Příslušnvm

orgánem podle zvláštních právních předpisů,

t-kdatuvyhotovení výročnízprávyještěnenastaltermín vekterémjedlezákonanutnoúčetnízávěrkuneÍDo^ďěÍÍ

tímto orgánem schválit.

Další informacejsou uvedenyv příloze účetní závěrky.

Kroměúdajů,kteréjsoupopsányv příloze účetnízávěrky,nenastalyžádnédalšívýznamnéskutečnosti.
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Ucetnizaverkak31. 12. 2019
BHS Fund l. - podfond BhlS Option Income Fund
Účetníjednotka: BHSFund l. - podfond BHSOption
Income Fund

Sídlo: Anežská986/10, 11000 Praha l - StaréMěsto
IČO:8 085 327 673
Předmět podnikáni: činnost investičního fondu
kvalifikovanýchinvestorů
Okamžik sestaveni účetní závěrky: 30. 4. 2020

ROZVAHA

k 31. 12. 2019
tis. Kč

Poznámka

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3621

938

AKTIVA

3

Pohledávkyza bankami a družstevními záložnami 4

3621

938

291 362

279 497

Aktiva celkem

294983

280 435

tis. Kč

Poznámka

v tom:
11

a) splatné na požádání

Ostatní aktiva

5

31. 12.
2019

31. 12.
2018

PASIVA
4

6

Ostatní pasiva

Cizí zdroje celkem

2325

6227

2325

6227

12

Kapitálové fondy

7

255 541

246 776

14

Nerozdělenýzisk nebo neuhrazenáztráta z minuléhoobdobí

8

25630

17966

15

Zisk nebo ztráta za účetní období

9

11487

9466

Vlastní kapitálcelkem

292 658

274208

Pasiva celkem

294 983

280435
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PODROZVAHOVÉPOLOŽKY
k 31. 12. 2019
v tis. Kč

Poznámka
Podrozvahová aktiva

5

Pohledávky z opcí

8

Hodnoty předané k obhospodařování

13

10

Podrozvahová pasiva
Závazky z opcí

31. 12. 2019

31. 12. 2018

294 983

l 662 728

o

l 382 293

294 983

280 435

o

1197 999

o

1197 999

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

Poznámka

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

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

l

Výnosy z úrokůa podobné výnosy

11

2

Nákladyna úrokya podobné náklady

3503

1037

11

o

Výnosyz poplatkůa provizí
Nákladyna poplatkya provize

-270

12

2

12

6

Ziskneboztrátaz finančních operací

-60

-340

13

9

Správní náklady

14409

15156

14

-5762

-5619

-5762

-5619

12092

9964

4
5

b) ostatní správní náklady
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Ziskneboztrátazaúčetníobdobíz běžnéčinnostipřed zdaněním

23

Daňz příjmů

24

Ziskneboztrátazaúčetníobdobí pozdanění

15

19

o

-605

-498

11487

9466

PŘEHLEDO ZMĚNÁCHVLASTNÍHO KAPITÁLUZA ROK 2019

v tis. Kč

Zisk (ztráta)

Kapitálové fondy

Nerozdělený zisk

253951

16927

1039

271917

o

o

9466

9466

o

1039

-1039

o

500

o

o

500

Odkupinvestičních akcií

-7675

o

o

-7675

Zůstatek k 31. 12. 2018

246 776

17966

9466

274 208

Zůstatek k 1. 1. 2019

246 776

17966

9466

274 208

Čistýzisk/ztrátaza účetní období

o

o

11487

11487

Výplatatantiém

o

o

-1624

-1624

Výplata dividend

o

-178

o

-178

Převod výsledku hospodaření do

o

7842

-7842

o

Emise investičních akcií

16910

o

o

16910

Odkup investičních akcií

-8145

o

o

-8145

255 541

25630

11487

292 658

Zůstatek k 1. 1. 2018

Čistýzisk/ztrátaza účetní období
Převod výsledku hospodařeni do
nerozděleného zisku minulých let
Emise investičních akcií

nerozděleného zisku minulých let
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Proúčelyvýroční zprávymají níže uvedenépojmy následující význam:
AMISTA IS

AMISTA investiční společnost, a.s" IČO:27437558,sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ
18600

-. -,. . -.. -_,

ČNB

Českánárodní banka

Den oceněn;

Poslední den Účetníhoobdobí

Fond

sídlem Anežská986/10, Staré Město, 110 00 Praha l, obchodní společnost zapsaná v

BHSFund l, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO:03750604se
obchodním rejstříku vedenémMěstskýmsoudemv Prazepodsp.zn.B 20420

Podfond

BHSFundl. - podfondBHSOption Income Fund

Účetní období

Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Proúčelyvýročnízprávymajíníie uvedenéprávnípředpisynásledující význam:
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
Dohoda FATCA

daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených

státůamerických o informacích a jejich oznamování obecně známájako Foreign'Account
TaxComplianceAct,vyhlášenápodC.72/2014Sb.m.s.
Zákon o auditorech

Zákonč. 93/2009 Sb, o auditorech a o změněněkterých zákonů(zákono auditorech),

ve znění pozdějších předpisů
ZDP

Zákonč.586/1992Sb.,o daních z příjmů, vezněnípozdějších předpisů

Zákon o účetnictví

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

ZISIF

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

ZMSSD

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

ZOK

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

ZPKT

Zákonč.256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu,vezněnípozdějších předpisů
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BHS Fund l. - podfond BHS Option Income fund
l

VÝCHODISKAPROPŘÍPRAVUÚČETNÍZÁVĚRKY

Charakteristika a hlavní aktivity Podfondu

BHS Fund l. - podfond BHS Option Income fund (dále jen "Podfond")je účetněa majetkově oddělená částjmění
Fondu, IČO 03750604, který je fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní prostředky
od kvalifikovaných investorů, (tj. osob uvedených v § 272 odst. l ZISIF), které jsou následněinvestoványv souladu
s investiční strategií uvedenou ve statutechjednotlivých podfondů.
Údajeo vzniku

Podfond byl vytvořen dne 4. 2. 2015 rozhodnutím statutárního ředitele investičního fondu kvalifikovaných investorů

BHSFund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Podfond byl zapsándo seznamu vedeného Českou
národní bankou dne 11. 2. 2015. Byl založen na dobu neurčitou.
Údajeo cenných papírech Podfondu
45 609 kusů investičních akcií
Akcietřídy A (dividendové)
zaknihovanýcenný papír najméno
Forma
Akcie třídy B (růstové)

208 994 kusů investičních akcií

Forma

zaknihovanýcenný papír na jméno

Předmět podnikání Podfondu

Činnostinvestičního fondu kvalifikovaných investorů podle Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2014/075320/CNB/570
S-sp-2014/00527/CNB/571 ze dne 23. 12. 2014.
Sídlo Podfondu

Anežská 986/10
Praha l

PSČ11000
Českárepublika
Identifikační údaje:

DIČ:

CZ8085327673

Statutární orgány Fondu

BHS Fund l. - podfond BHS Option Income fund je bez právní subjektivity. Statutární orgán Podfondu je vykonáván
statutárním orgánem Fondu BHS Fund l., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jímž je právnická
osoba oprávněna obhospodařovat tento investiční Podfond. Samotný Fond je investičním fondem s právní osobností,
který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněna obhospodařovat a administrovat tento
investiční fond. Touto osobouje společnost AMISTAinvestiční společnost, a.s.

Statutární ředitel:

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
IČO:274 37 558

Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
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(od 28. Ol. 2015)

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, Praha8, PSČ18600

Zastoupení právnickéosoby:

ing.PetrJanoušek

Změnyv obchodním rejstříku

Samotný Podfond není zapsánv obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku je zapsánpouzeBHSFundl., investiční
fonds proměnným základním kapitálem, a.s. Případné změnyv obchodním rejstříku jsou uvedenyvevýr
Fondu za rok 2019.

Informacek akciím a investičnímu cíli Podfondu

AkciePodfondumohoubýtpořizovány pouzekvalifikovanými investory.

lnv?ičr"m. c"empodfond"Jedosahovatstabilního zhodnocování aktivnadúrovnívýnosudlouhodobých úrokových
sazeb;Jejména prostřeclnictvím diverzifikovaného portfolia call put opcí, jejichž podkladovým'aktivem'Ís7
a

ou

především akcie^ akciové indexy, ETFsa obdobné investiční nástroje obchodované na'regulovaných trzích v USA
^v^Evropě. V případě uplatnění opcí můžePodfond nabývat dlouhé nebo krátképozicev podkladových"aktivech.'

Doph!kova. akt.ivajsoutvorenastandardními nástrojikapitálovýcha peněžníchtrhů.Investiční nást7oje'mo"ho7byt

denommovany v cizích měnách. Podfond investuje v souladu s vymezením tzv. základního'investičnÍho"fondu dl'e
úst.§ 17bZákonao daních z příjmů. V tétosouvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádnézárukyza'ú7elem

ochrany investorů.

Informace k účetní závěrce

uc?ní. závěrkabylaPriPravenana, základěúčetnictví vedenéhov souladuseZákonemo účetnictví a příslušnými

nařízeními a vyhláškami platnými v Českérepublice. Závěrkabylazpracovánanaprincipech nepřetržitého trváni:účetní
rozlišení nákladů
Jed10tkv;.<časového
reálnou hodnotou.

a

výnosů

a

historickych

cen,

s

výjimkou vybraných

fínančních~nást7oju

rato-učetmzávěrkajepř'pravená v souladus VYhláškouMFČRč-501zedne6-1L2002,vezněnípozdějších předpisů.
ktemu
sestanoví uspořádání a obsahovévymezení položekúčetní závěrkya rozsahúdajůkezveřejněm"pm''l
a některé finanční instituce.
,

Tatoúčetní závěrkaje nekonsolidovaná, zaobdobí od 1. 1. 2019do31. 12.2019.
2

DŮLEŽITÉ
ÚČETNÍMETODY

u!etnl'"Ívěrka společnostibylasestavenanaprincipunepřetržitého a časověneomezenéhotrvání účetníjednotky

a bylapřipravena v souladus následujícími důležitýmiúčetními metodami:
A. Den uskutečnění účetního případu

V závislostinatyputransakcejeokamžikem uskutečnění účetního případu zejménadenvýplatynebopřevzetí oběživa.

den.nákupuneboProdeJevalut'devlz-P°P':.cennýchpapírů, denprovedení platby, popř. inkasa~zučťu-klien7a"ďen

pnpsá.nuvaluty)prostředkůpoďeZPrávydošléodbanky,densjednánía denvypořádáníobchoduVcennymi'papíry^

denvydání nebopřevzetí záruky,popř. úvěrovéhopříslibu, denpřevzetí hodnotdoúschovy.

23

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 zařazeny
do majetku Podfondu.

Finanční aktivum nebo jeho část Podfond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy
k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.
B.

Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

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

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

Investiční akcie

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

Tento závazekje zúčtovándnem, kterým jsou investiční akcie připsány na majetkový účetvlastníka cenných papírů
(investora), který je veden administrátorem Podfondu v rámci samostatné evidence. Tímto dnem je hodnota
vydaných investičních akcií zaúčtovánave prospěchúčtu Ostatních kapitálovýchfondů.
Dnem, kdy jsou odepsány investiční akcie z majetkového účtu vlastníka cenných papírů, který je veden
administrátorem Podfondu v rámci samostatné evidence, je zaúčtovánosnížení stavu na účtu Ostatních kapitálových
fondů.

Investiční akcie třídy A jsou označeny jako dividendové akcie. Jedná se o akcie, s nimiž je spojeno právo na výplatu
podílu na zisku, který Podfond investorům vlastnícím investiční akcie příslušné třídy vyplatí v penězích.
Investiční akcie třídy B jsou označeny jako růstové akcie. Jedná se o akcie, u nichž je část zisku připadající na tyto akcie
použita k dalším investicím a je promítnuta do zvýšení hodnoty investičních akcií příslušné třídy.
D.

Ostatní aktiva

Pohledávky vytvořené Podfondem jsou při prvotním ocenění oceněny nominální hodnotou včetně transakčních
nákladů.K datu účetní závěrkyjsou vykázányv reálnéhodnotě.
E.

Finanční deriváty a zajišťování

Finanční deriváty držené za účelem obchodovánijsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny
reálnýchhodnotjsou zachycenyve výkazuziskua ztrátyv položce"Ziskneboztrátaz finančních operací".
Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako jejich tržní cena, jsou-li obchodovány na organizovaných trzích,

případně jako současnáhodnota očekávanýchpeněžních toků plynoucích z těchto transakcí. Pro stanovení současné
hodnoty se používají obvyklé, na trhu akceptované modely. Do těchto oceňovacích modelů jsou pak dosazeny
parametry zjištěné na aktivním trhu jako devizové kursy, výnosové křivky, volatility příslušných finančních nástrojů atd.
V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj,
tak i derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti
hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže
jsou splněnysoučasnětyto podmínky:
a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky
hostitelskéhonástroje,
b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu,
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c) hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu neboje přeceňován na reálnou hodnotu, alezměny

z oceněníjsou ponechányv rozvaze.

F. Výnosovéa nákladovéúroky

Výnosovéa nákladovéúrokyzevšech úročených nástrojůjsou vykazovány na akruálním principu. Výnosové úroky

zahrnuji zejména přijaté úrokyz poskytnutých krátkodobých úvěrůa krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále
časové rozlišení diskontu a prémie zevšech nástrojů s pevným výnosem.
G. Přepočet cizí měny

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným
v den transakce Aktiva a pasivavyčíslená v cizí měněspolečněs devizovými spotovými transakcemi před dnem
splatnostijsoupřepočítávána dotuzemskéměnyv kurzuvyhlašovaným ČNBplatným k datuÚčetnízávěrky.Výsledný
ziskneboztrátaz přepočtu aktiva pasivvyčíslených v cizí měnějevykázánveVýkazuziskua ztrátyjako"Zisknebo
ztráta z finančních operací".
H.

Zdanění

Daňovýzákladpro daňz příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžnéhoúčetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, kterýje dáleupraven o slevy na dani

a případné zápočty.

Odloženádaňvychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazkůs použitím

očekávanédaňovésazbyplatnépronásledující období. O odloženédaňovépohledávceseúčtujepouzevpnpadě,

kdyneexistujepochybnosto jejím dalším uplatněnív následujících účetních obdobích. V podmínkách Podfonduvzniká
odložená daň z titulu změny ocenění investičního majetku, která je účtována přes vlastní kapitál, nebo z titulu

daňovýchztrát, které bude možnéuplatnit v budoucích účetních obdobích.
l.

Spřízněné strany

Podfonddefinovalsvéspřízněné stranyv souladus IAS24Zveřejnění spřízněných strannásledovně:
Stranajespřízněná s účetníjednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i)ovládáúčetníjednotku, jeovládánaúčetníjednotkou neboje podspolečným ovládáním s účetníjednotkou

(jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) mápodíl v účetníjednotce, kterýjí poskytuje významnývliv; nebo
iii)spoluovládátakovoutoúčetníjednotku;
b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;

c)stranajespolečným podnikem,vekterémjeúčetníjednotkaspoluvlastníkem;

d)stranaječlenemklíčového managementu účetníjednotkynebojejího mateřského podniku;
e)stranaje blízkým členem rodinyjednotlivce, kterýpatří podpísmeno a)nebod);

f)stranajeúčetníjednotkou, kterájeovládána,spoluovládánanebománanipodstatnývlivpřímo nebonepřímo

jakýkolivjednotlivec patřící podpísmeno d)neboe)nebopodstatnéhlasovací právov danéstraněmápřímo nebo
nepřímo takovýto jednotlivec.

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

3

ZMĚNYÚČETNÍCHMETOD

Účetnímetody používané podfondem sev období od1. 1.2019do31. 12.2019nezměnily.
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4

POHLEDÁVKYZA BANKAMIA ZA DRUŽSTEVNÍMIZÁLOŽNAMI

tis. Kč

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zůstatky na běžných účtech

3621

938

Celkem

3621

938

Podfond má běžný účet vedený v české měně se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši 3 621 tis. Kč.

5

OSTATNÍ AKTIVA

tis. Kč

31. 12. 2019

Vložené prostředky - hlavní podpůrce

291 028

279 034

o

47

Daňová pohledávka

o

56

334

360

291 362

279497

Ostatní pohledávky
Dohadné účty aktivní
Celkem

31. 12. 2018

Vložené prostředky - hlavní podpůrce obsahuje souhrn finančních prostředků vložených společností BH Securities,
a.s., a to včlenění na jednotlivé měny CZK, CHF, EUR, GBP a USD. Položka daňová pohledávka představuje
poskytnutou zálohu na daň z příjmů právnických osob. Dohadné účty aktivní představují dohady na kreditní úroky
plynoucí zvlažených prostředků hlavním podpůrcem Podfondu, tedy BH Securities, a. s. Veškeré pohledávky jsou
ve splatnosti.

6

OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč

31. 12. 2019

Závazkyza dodavateli
Závazky vůči akcionářům
Záporná reálná hodnota opcí
Daňový závazek
Dohadné účty pasivní
Celkem

31. 12. 2018

139

519

1005

o

o

4898

334

o

847

810

2325

6227

Závazkyza dodavatelijsou tvořeny zejménafakturou za auditní službyve výši 73 tis. Kč a fakturou za proces snižování
základního kapitáluve výši 62 tis. Kč. Dáleje zde evidovánzávazekPodfonduvůčifondu ve výši 4 tis. Kčza přefakturaci
bankovních poplatků, které byly účtovány na bankovním účtu Fondu. V roce 2018 byly závazky za dodavateli tvořeny

fakturou za obhospodařování 444 tis. Kča fakturou za auditní služby73 tis. Kč.
Závazkyvůči investorům představují závazekvůči těm investorům, kteří zaslali peněžní prostředky na bankovní účet
Podfondu a kterým do konce účetního období nebyly za tyto prostředky emitoványinvestiční akcie.
Dohadnéúčty pasivní představují zejména náklady na administraci a obhospodařování (727 tis. Kč). V roce 2018 byly
dohadné účty pasivní tvořeny především náklady na obhospodařování (712 tis. Kč).
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7

KAPITÁLOVÉFONDY

Třída A

Počet investičních akcií v ks

Kapitálové fondy (tis.

45609

45539

Emiseinvestičních akcií třídy A

o

o

Odkup investičních akciítřídyA

o

o

45609

45539

45609

45539

Emiseinvestičních akcií třídy A

o

o

Odkup investičních akcií třídy A

o

o

45609

45539

Počet investičních akcií

Kapitálové fondy (tis.

v ks

Kč)

207 797

208412

449

500

-6915

-7675

201331

202 587

201331

202 587

Emiseinvestičních akcií třídy B

14663

16910

Odkupinvestičních akcií třídy B

-7000

-8145

208994

210002

Zůstatekk 1. 1. 2018

Zustatekk31. 12. 2018
Zůstatek k 1. 1. 2019

Zůstatek k 31. 12. 2019

Třída B
Zůstatek k 1. 1. 2018

Emiseinvestičních akcií třídy B
Odkupinvestičních akcií třídy B
Zůstatek k 31. 12. 2018
Zůstatek k 1. 1. 2019

Zůstatek k 31. 12. 2019

8

Kč)

NEROZDĚLENÝZISKNEBONEUHRAZENÁZTRÁTAZ PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ

Na účet nerozděleného zisku minulých let byl na základě rozhodnutí valné hromady přeúčtován zisk minulého

le tního ob dobí
9

ve

výši

9 466 tis.

Kč. Současně

byly

z

nerozděleného zisku částečně vyplaceny

dividendy'^"

výši

ZISK NEBOZTRÁTAZA ÚČETNÍOBDOBÍ

Podfondzasledovanéúčetníobdobí dosáhlziskuvevýši11487tis.Kč.Ziskbudepravděpodobněpřeveden naúčet

nerozděleného zisku z předchozích období.
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10 HODNOTY PŘEDANÉK OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. KČ

31. 12. 2019

31. 12. 2018
o

Pohledávky z opcí

l 382 293

Hodnoty předané k obhospodařování

294 983

280 435

Celkem

294983

l 662 728

31. 12. 2018

31. 12. 2019

tis. Kč
Závazky z opcí

o

1197 999

Celkem

o

1197 999

11 ČÍST? ÚROKOVÝ
VÝNOS
adi. l .2019
do 31. 12. 2019

tis. Kč

od l. l. 2018

do 31. 12. 2018
3503

1037

4

3

3499

1034

Náklady na úroky

o

-270

Nákladyna debetní úroky

o

-270

3503

767

Výnosyz úroků
Výnosovéúrokyz vkladů
Úrokyz vložených prostředků (hlavní podpůrce)

Čistýúrokový výnos

12 VÝNOSYA NÁKLADYNA POPLATKY A PROVIZE
Od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018

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

tis. Kč
Výnosyz poplatků a provizí
Výnosyz operací s klienty - úpisy,odkupy

2

Celkem výnosyz poplatkůa provizí

2

Nákladyna poplatky a provize
-4

-2

-41

-96

o

-225

Poplatky CZK

-15

-17

Celkem náklady na poplatky a provize

-60

-340

Celkem

-58

-340

Bankovní poolatky CZK
Poplatkytrhu USD
Poplatky trhu EUR, GBP, CHF

Položka poplatky zahrnuje zejména náklady na vedení LEI, konfirmační dopisy či fakturaci režimu vícestupňové
evidence.

28

13 ZISKNEBOZTRÁTAZ FINANČNÍCHOPERACÍ
od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019

tis. Kč

Zisk/ztrátaz operacís cennýmipapíry a opceminatrhuEU(GB)

14353

Kurzovérozdíly
Celkem

Od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
15021

56

135

14409

15156

Zisk z operací s cennými papíry je tvořen ziskem vzniklým při prodeji opcí na akcie, ke kterým došlo v průběhu
účetního období. Kurzovérozdíly vzniklypřeceněním jednotlivých obchodních operací. Výnosyz prodejůopcí naakcie
plynou z Velké Británie.

14 SPRÁVNÍ NÁKLADY
od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019

tis. Kč
Náklady na obhospodařování

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

-4325

-4334

Náklady na administraci

-718

-612

Nákladyna depozitáře

-363

-363

Náklady na audit

-127

-127

o

-l

Účetnía daňovéporadenství

-120

-60

Ostatní správní náklady

-109

-112

-5762

-5619

Daňovéporadenství

Celkem

Podfond neměl v roce 2019 žádnézaměstnance. Ostatní správní náklady se skládají především z poplatků zastatut
sponzora, nákladůna zpracování DPPOči snížení ZK.

15 DAŇZ PŘÍJMŮA ODLOŽENÝDAŇOVÝZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA
A. Splatná daň z příjmů
od l. l. 2019

tis. Kč

od 2. 8. 2018
do 31. 12 2018

do 31. 12. 2019

Ziskneboztrátaza účetní období před zdaněním

.

12092

-499

o

o

12092

o

Položkysnižující základdaněpodle § 34ZDP

o

o

Snížený základdaně

o

o

Položky odečitatelné od základu daněpodle § 20 odst. 8 ZDP

o

o

12092

o

Úpravavýsledku hospodaření pro daňové účely

Výsledekhospodaření upravenýprodaňovéúčely

Upravený základ daně po zaokrouhlení

Daňvypočtená při použití sazby 5 %

605

29

Splatný daňový závazek ve výši 605 tis. Kč byl ponížen o zaplacené zálohy na DPPO ve výši 271 tis. Kč. Podfondu
tak vznikádaňovýzávazekve výši 334 tis. Kčvykázánv položce Ostatní pasiva.
B. Odloženýdaňovýzávazek/pohledávka
Odložená daň z příjmů vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně
dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávanédaňovésazby platné pro období, ve kterém budou
odloženýdaňovýzávazeknebo pohledávkauplatněny. Podfondu k 31. 12. 2019 nevznikl odloženýdaňovýzávazek.
16 TRANSAKCE SESPŘÍZNĚNÝMIOSOBAMI
V roce 2019 Podfond evidoval nákladyse spřízněnými osobami,jednalo se o přefakturaci bankovních poplatků ve výši
4 tis. Kč (2018: l tis. Kč) mezi Fondem a Podfondem.

17 FINANČNÍNÁSTROJE,VYHODNOCENÍRIZIK
Fondje vystaven rizikovým faktorům, kteréjsou všechny blíže podrobněpopsányve statutu Fondu. Součástí vnitřního
řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná prostřednictvím
oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,
omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo
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 současnéa budoucí finanční situace mají z uvedených kategorií největší význam tržní rizika. Tržní riziko
vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Tento vývoj závisí

na změnáchmakroekonomickésituace a je do značnémíry nepředvídatelný. Významtohoto rizika se dálezvyšujetím,
že Fond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu
Fondu, na specifickou oblast investic, a tedy dochází i k zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat
tradiční modely moderního řízení tržního rizika portfolia směřující k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto
modely předpokládají minimalizaci rizika zejménadiverzifikací 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 historickávýkonnost není zárukoua dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.
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 závazky z 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 10 statui
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 iikvidních 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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Zbytková splatnost majetku a dluhů Podfondu k 31. 12. 2019
Tis. Kč
Pohledávkyza bankami

Do 3 měs.

Od 3 měs. do l roku

Bez specifikace

Celkem

3621

o

o

3621

Ostatní aktiva

291 362

o

o

291 362

Celkem

294983

o

o

294 983

Ostatní pasiva

2325

o

o

2325

Vlastní kapitál

o

o

292 658

292 658

2325

o

292 658

294 983

Celkem

CAP

292 658

Kumulativní GAP

292 658

-292 658
292 658

Zbytková splatnost majetku a dluhů Podfondu k 31. 12. 2018
Tis. Kč

Do 3 měs.

Od 3 měs. do l roku

Bez specifikace

Celkem

K 31. 12. 2018
Pohledávky za bankami

938

o

o

938

Ostatní aktiva

279 450

47

o

279 497

Celkem

280 388

47

o

280435

Ostatní pasiva

6227

o

o

6227

Vlastní kapitál

o

o

274 208

274 208

6227

o

274 208

280435

CAP

274 161

47

-274 208

Kumulativní GAP

274 161

274 208

Celkem

Úrokové riziko

S ohledem na možnost Fondunabývatdosvéhomajetku úročenáaktivaa zároveňmít úročenézávazky(typicky

sejednáo poskytnuté úvěrynastraněaktivčipřijaté úvěrynastraněpasiv),je Fondv rámcisvéčinnosti'vystaven
úrokovémuriziku,resp.nesouladu meziúročenýmiaktivya úročenýmipasivya dálepakrizikuspojenému s pohybem
úrokových sazeb.

Přiřízení úrokovéhorizikasesnažíFondudržovatpozitivní úrokovýgap,tedystav,kdyhodnotaúrokověcitlivýchaktiv
přesahuje hodnotu stejně úrokověcitlivých pasiv. Při nabytí úrokovéhoaktiva do majetku Fonduje porovnáván

úrokový výnos a citlivost za změnu úrokových sazeb s aktuálními úrokovými aktivy a pasivy při'zohlednění

očekávanéhobudoucího vývoje.V případě potřeby je úrokovérizikozajišťováno např. úrokovýmswapemčumym
nástrojemv závislostinakonkrétní situacipři zohlednění nákladůnazajištění.
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Úroková citlivost majetku a dluhů Podfondu k 31. 12. 2019
Do 3 měs

Bezspedfíkace

Celkem

3621

o

3621

Ostatní aktiva

291 362

o

291 362

Celkem

294 983

o

294983

Tis. Kč
Pohledávky za bankami

V roce 2019 se úroková citlivost pasiv shoduje s tabulkou, kde je uvedena doba splatnosti jednotlivých pasiv
s výjimkou položek Ostatní pasiva, které nejsou citlivé na změny úrokové míry.
Úroková citlivost majetku a dluhů Podfondu 31. 12. 2018
Do 3 měs

Tis. Kč

Bez specifikace

938

Pohledávky za bankami

o

938

Ostatní aktiva

279 450

47

279 497

Celkem

280 388

47

280 435

V roce 2018 se úroková citlivost pasiv shoduje s tabulkou, kde je uvedena doba splatnosti jednotlivých pasiv
s výjimkou položek Ostatní pasiva, které nejsou citlivé na změny úrokové míry.

Měnové riziko

Aktiva Fondu stejně jako 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 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 očekávanýbudoucí 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, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Fondu a zároveňurčen
způsob, jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávané budoucí devizové pozice Fondu, předpokládaném
vývoji měnovéhokurzu a nákladůna zajištění tohoto rizika.
Devizová pozice Podfondu k 31. 12. 2019
CZK

Celkem

o

3621

3621

2745

145

288 211

291362

l

2745

145

291832

294 983

o

o

o

o

2325

2325

Vlastní kapitál

o

o

o

o

292 658

292 658

Celkem

o

o

o

o

294 983

294983

2745

145

-3151

EUR

GBP

USD

o

o

o

Ostatní aktiva

260

l

Celkem

260

Ostatní pasiva

Tis. Kč
Pohledávky za bankami

Čistádevizovápozice

260
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Ostatní

Devizová pozice Podfondu k 31. 12. 2018
Tis. KČ
Pohledávky za bankami

EUR

GBP

USD

Ostatní

CZK

Celkem

o

o

o

o

938

938

Ostatní aktiva

263

l

1398

142

277 693

279 497

Celkem

263

l

1398

142

279 569

280435

Ostatní pasiva

o

o

4899

o

1328

6227

Vlastní kapitál

o

o

o

o

274 208

274 208

Celkem

o

o

4899

o

275 536

280435

-3501

142

4033

Čistádevizová pozice

263

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.
18 VÝZNAMNÉUDÁLOSTIPO DATU ÚČETNÍZÁVĚRKY

Vzhledem k vypuknutí pandemie koronaviru a očekávání hluboké globální ekonomické recese v prvním a druhem

čtvrtletí tohoto roku, došlo koncem února a v měsíci březnu k velmi rychlému propadu cen všech rizikových aktiv
po celém světě. Rychlost těchto poklesů je v některých ohledech nejrychlejší, kterou kapitálové trhy ve své historii

zažily. IndexS&P500během 23 dnů poklesl zesvých maxim o více než 35%, indexvolatility VIXse dostal na nejvyšší
historickéhodnoty. Skokovýnárůstvolatility a rychlost poklesů indexůje prostředí, kteréinvestiční strategii podfondu
prodávajícímu volatilitu nesvědčí. Došlo k prudkému nárůstu cen prodaných opcí, po několika denních propadech

indexu S&P500naúrovni 10%senavíc začaloprojevovat, žefond používá finanční páku.Z těchtodůvodůbylyněkteré
pozice uzavřeny a podfond realizoval ztráty. Vzhledem k tomuto vývoji očekáváme, že hodnota fondového kapitálu
na jednu akcii bude na konci roku 2020 nižší než na konci roku 2019, dle aktuálního odhadu, kdy předpokládáme,

že pandemie koronaviru a její vliv na kapitálové trhy bude kulminovat ve druhém čtvrtletí letošního roku, by pokles
hodnoty akcií podfondu mohl přesáhnout 30%.

Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na Podfond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv

na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Základem této úvahy je skutečnost, že investiční činnost je ze své
podstaty nezávislánaaktuální hodnotěaktiv, kdysenaopakpředpokládá určitátržní fluktuace a v případě snížení ceny
aktiv nabývaných investičním Fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s cílem zhodnocení držením

v dlouhodobém horizontu, ve kterém je i celospolečensky předpokládán návrat k normálu. Provozní a jiné náklady
spojené s vlastnictvím tohoto majetku jsou vůči hodnotě majetku a uvažovaných výnosů z něj nízké a existenci

Podfondu nemohou ohrozit. ZávazkyPodfondu jsou pravidelně testovány zátěžovýmitesty, které indikují vyšší míru
zadlužení, které by mohlo Podfond potencionálně ohrožovat. Při bližším pohledu na strukturu zadlužení Podfondu

se (zčásti) jedná o dluhy ve skupině, které by v případě nastání této rizikové situace bylo možno kapitalizovat.
Administrátor k datu účetní závěrkyrovněž neobdržel žádnénestandardní žádosti investorů Podfondu o ukončení

jejich účasti v Podfondu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována
za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Nemůžeme však vyloučit
eventualitu, že delší období uzavírek, zpřísnění daných opatření nebo následný negativní dopad těchto opatření

na ekonomické prostředí, v němž působíme, bude mít negativní vliv na Podfond, její finanční situaci a výsledek
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hospodaření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Danou situaci nadálepečlivěsledujeme a budeme reagovat
tak, abychom zmírnili dopadtěchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.

Kromě výše uvedeného nejsou vedení Fondu známi jiné významné událostí, které by měly vliv na účetní závěrku
k 31. 12. 2019.

V Praze dne 30. 4. 2020

BHS Fund l. - po

nd BHS Option Income Fund

AMISTA i ive tiční společnost, a. s.,
tát tární ředitel

l g. etrJanoušek,
po řený zmocněnec
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Zprava nezavisleho auditora pro akcionare podfondu
BHS Fund I. - podfond BHS Option Income Fund
Vyrok auditora
Provedli jsme audit pFilozene ucetnf zaverky podfondu BHS Fund I. - podfond BHS
Option Income Fund (dale take ,.Fond") sestavene na zaklade ceskych ucetnfch
pFedpisu, ktera se sklada z rozvahy k 31. prosinci 2019, vykazu zisku a ztraty a pFehledu
o zmenach vlastnfho kapitalu za rok koncfcf 31. prosincem 2019 a pFilohy v ucetnf
zaverce, ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnfch metod a dalsf vysvetlujfci
informace. L.Jdaje o Fondu jsou uvedeny v bode 1 pFilohy v teto ucetnf zaverce.
Podle naseho nazoru pFilozena ucetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv
a pasiv Fondu k 31. prosinci 2019 a nakladu a vynosu a vysledku jeho hospodaFenf za
rok koncfcf 31. prosincem 2019 v souladu s ceskymi ucetnfmi pFedpisy.
Zak/ad pro vyrok
Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru
Geske republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodnf standardy pro audit (ISA) pFfpadne
doplnene a upravene souvisejfcfmi aplikacnfmi dolozkami. Nase odpovednost
stanovena temito pi'edpisy je podrobneji popsana v oddilu Odpovednost auditora za
audit ucetnf zaverky. V souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem pi'ijatym
Komorou auditoru Geske republiky jsme na Fondu nezavisli a splnili jsme i dalsf eticke
povinnosti vyplyvajfci z uvedenych pi'edpisu. Domnfvame se, ze dukaznf informace,
ktere jsme shromazdili, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadi'enf naseho
vyroku.
Ostatni informace
Ostatnfmi informacemi jsou v souladu s § 2 pism. b) zakona o auditorech informace
uvedene ve vyrocnf zprave mimo ucetnf zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatni
informace odpovida statutarni organ spolecnosti BHS Fund I., investicni fond
s promennym zakladnfm kapitalem, a.s. (dale take ,,Spolecnost").
Nas vyrok k ucetni zaverce se k ostatnim informacfm nevztahuje. Presto je vsak soucasti
nasich povinnosti souvisejfcfch s auditem ucetni zaverky seznamenf se s ostatnfmi
informacemi a posouzenf, zda ostatnf informace nejsou ve vyznamnem (materialnfm)
nesouladu s ucetnf zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetni jednotce zfskanymi behem
auditu ucetni zaverky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne
(materialne) nespravne. Take posuzujeme, zda ostatnf informace byly ve vsech
vyznamnych (materialnfch) ohledech vypracovany v souladu s pFfslusnymi pravnfmi
pi'edpisy. Tfmto posouzenfm se rozumf, zda ostatnf informace splnujf pozadavky
KPMG Ceska republika Audit, s.r.o., Clen site nezf:lvislYch clenskYch sporecnosti KPMG
pridrui.enych ke KPMG International Cooperative (.KPMG International"'), SvYcarske
organizatni jednotce.
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pravnich pfedpisu na formalni nalezitosti a postup vypracovani ostatnich informaci
v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pFfpadne nedodrzenf uvedenych pozadavku
by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnfch informaci.
Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadfme, ze
•
ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni
v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu
s ucetnf zaverkou a
•
ostatni informace byly vypracovany v souladu s pravnimi pfedpisy.
Dale jsme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomi o Fondu, k nimz jsme
dospeli pFi provadeni auditu, ostatnf informace neobsahujf vyznamne (materialnf) vecne
nespravnosti. V ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnfch informacich
zadne vyznamne (materialnf) vecne nespravnosti nezjistili.
Odpovednost statutarniho organu a spravni rady Spolecnosti za ucetni zaverku

Statutarni organ Spolecnosti odpovfda za sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a
poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pFedpisy a za takovy vnitfni kontrolni system,
ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala
vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou.
PFi sestavovani ucetni zaverky je statutarni organ Spolecnosti povinen posoudit, zda je
Fond schopen nepFetrzite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v pFfloze v ucetni
zaverce zalezitosti tykajfcf se jeho nepfetrziteho trvani a pouzitf pfedpokladu
nepFetrziteho trvani pFi sestaveni ucetni zaverky, s vyjimkou pfipadu, kdy statutarni
organ planuje zruseni Fondu nebo ukonceni jeho cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou
moznost, nez tak ucinit.
Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi Fondu odpovida spravni rada
Spolecnosti.
Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky

Nasim cilem je ziskat pFimeFenou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje
vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat
zpravu auditora obsahujfcf nas vyrok. PFimeFena mira jistoty je velka mira jistoty,
nicmene neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pfedpisy ve
vsech pFipadech v ucetni zaverce odhali pFfpadnou existujfci vyznamnou (materialni)
nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuji se
za vyznamne (materialni), pokud lze realne predpokladat, ze by jednotlive nebo
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnutf, ktera uzivatele ucetnf zaverky na jejim
zaklade pfijmou.
Pfi provadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi predpisy je nasf povinnosti uplatnovat
behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasi
povinnostf:
•
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 vyjadFit vyrok. Riziko, ze neodhalime vyznamnou

•
•
•

•

(materialni) nespravnost, k niz doslo v dusledku podvodu, je vetsi nez riziko
neodhaleni vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene chybou, protoze
soucastf podvodu mohou byt tajne dohody (koluze), falsovanf, umyslna opomenutf,
nepravdiva prohlasenf nebo obchazenf vnitFnfch kontrol.
Seznamit se s vnitFnfm kontrolnfm systemem Spolecnosti relevantnfm pro audit
v takovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne
s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadFit nazor na ucinnost jejfho
vnitFnfho kontrolnfho systemu.
Posoudit vhodnost pouzitych ucetnfch pravidel, pFimeFenost provedenych ucetnfch
odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarnf organ Spolecnosti uvedl
v pFfloze v ucetnf zaverce Fondu.
Posoudit vhodnost pouzitf pFedpokladu nepFetrziteho trvanf pFi sestavenf ucetnf
zaverky statutarnfm organem Spolecnosti a to, zda s ohledem na shromazdene
dukazni informace existuje vyznamna (materialnf) nejistota vyplyvajicf z udalostf
nebo podmfnek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Fondu nepFetrzite
trvat. Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialnf) nejistota existuje,
je nasi povinnosti upozornit v nasf zprave na informace uvedene v teto souvislosti
v pFfloze v ucetnf zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadFit
modifikovany vyrok. Nase zavery tykajicf se schopnosti Fondu nepfetrzite trvat
vychazejf z dukaznfch informacf, ktere jsme zfskali do data nasf zpravy. Nicmene
budoucf udalosti nebo podminky mohou vest k tomu, ze Fond ztrati schopnost
nepFetrzite trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, clenenf a obsah ucetnf zaverky, vcetne pFflohy,
a dale to, zda ucetnf zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti
zpusobem, ktery vede k vernemu zobrazenf.

Nasi povinnostf je informovat osoby poveFene spravou a Fizenfm mimo jine
o planovanem rozsahu a nacasovanf auditu a o vyznamnych zjistenfch, ktera jsme
v jeho prubehu ucinili, vcetne zjistenych vyznamnych nedostatku ve vnitFnfm kontrolnim
systemu.
Statutarni auditor odpovedny za zakazku

Ing. Veronika Strolena je statutarnfm auditorem odpovednym za audit ucetnf zaverky
podfondu BHS Fund I. - podfond BHS Option Income Fund k 31. prosinci 2019, na jehoz
zaklade byla zpracovana tato zprava nezavisleho auditora.
V Praze, dne 30. dubna 2020
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