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Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:

AMISTA IS AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00

ČNB

Den ocenění

Fond

Účetní období

Neinvestiční část Fondu

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlin, 186 00
Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

Období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019

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

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšeni dodržování
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account
Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.

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

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb" o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZISIF zákon č- 240/2()13 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění

pozdějších předpisů

ZMSSD

ZOK

ZPKT

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

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



Čestné prohlášení

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 Fondu 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

wi o e capital , a. s.

AMIS Ai estiční společnost, a. s.

siatutární ředitel

l . Petr Janoušek

věřený zmocněnec



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

Fond

Účetní období

wincome capital SICAV, a. s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186
00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

Období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019

l. ČINNOST FONDU A SKUPINY V ÚČETNÍM OBDOBÍ

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. Činnost podfondů je popsána v'jejich
samostatných výročních zprávách.

Společnosti, v nichž má Fond majetkové účasti, pokračovaly ve své běžné provozní činnosti a zhodnocovaly tak peněžní
prostředky investorů Fondu.

1.1 HOSPODAŘENÍ FONDU A SKUPINY

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období a příloha
k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Fond^tvárl 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 podfond^majetek
a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydává investiční akcie. Ostatníjmění Fondu, které netvoří majetek
a dluhy z investiční činnosti Fondu, tvoří tzv. Neinvestiční část Fondu. Hospodaření Neinvestiční části Fondu spočívá
pouze. v.drženízapi. so.van.ého základního kapitálu Fondu'ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Účetní závěrka je
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 zprávy myslí jmění Neinvestiční části Fondu.
Hospodaření Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši O tis. Kč před zdaněním.

1.2 STAV MAJETKU FONDU A SKUPINY

Hodnota portfolia spočívá ve složeném základním kapitálu ve výši 900 kč a pohledávkou 100 Kč z titulu vrácení
bankovního poplatku.

Portfolio Fondu je financováno formou základního kapitálu ve výši l 000 Kč.



AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 1000 Kč. Ta jsou tvořena především pohledávky za bankami
v hodnotě 900 Kč a pohledávkou z titulu vrácení bankovního poplatku ve výši 100 Kč.

PASIVA

Celková pasiva Fondu ve výši 1000 Kč jsou tvořeny základním kapitálem ve výši l 000 Kč.

2. VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Ani v roce 2020 nebude na Fondu jako takovém probíhat žádná činnost. Výhled pro činnost podfondů je popsán v jejich
samostatných výročních zprávách.

V Praze dne 30. 4. 2020

winco e capital SIC , a.s.

AMIS Ai vestiční společnost, a. s.

s atutární ředitel

l g. Petr Janoušek

věřený zmocněnec



Profil Fondu a skupiny
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:

Obchodní firma:

Identifikační údaje:
IČO:
DIČ:

Sídlo:
Ulice:
Obec:
PSČ:

Podfondy vytvořené Fondem:
Název:
NID:

DIČ:

wincome capital SICAV, a. s.

07777183

CZ 07777183

Pobřežní 620/3

Karlín, Praha 8
18600

wincome capital, podfond alfa
75161222
CZ684663222

Vznik:

Fond-byl založen v soulad"se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 19. 10. 2018 a vznikl zápisem
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102 dne 8. l. 2019.

Právní forma ̂Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými
právními předpisy, _zejm^ ZISIF a ZOK. Sídlem Fondu je Česká republika a kontaktní- údaje do'"hlavníhoi mteta vvvk
činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, tel: +420226233lTo"Webove"strankv"Fronďu^
www. amista. cz/wincapsicav

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Tímto orgánem je právnič
osoba, společnost AMISTA IS.

Zapisovaný základní kapitál:
Zapisovaný základní kapitál:

Akcie:

Akcie k Fondu:

Čistý obchodní majetek Fondu:

Orgány Fondu

Statutární ředitel

1000 Kč; splaceno 100 %

1000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě
(zakladatelské akcie)

l 000 Kč

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO 274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

(od 8. l. 2019)



Zastoupení právnické osoby Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec
Mgr. Pavel Bareš, pověřený zmocněnec

(od 8. l. 2019)
(od 8. l. 2019)

(od 27. 6. 2019)

Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.

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 ČNB o povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNB k výkonu své
funkce.

Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Petr Mezník

narozen: 16. listopadu 1976
vzdělání: vysokoškolské

Michal Kokos

narozen: 3. prosince 1970
vzdělání: vysokoškolské

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)

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 skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

2. ÚDAJE O ZMĚNÁCH SKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BĚHEM
ÚČETNÍHO OBDOBÍ

V Účetním období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.

3. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ V ÚČETNÍM OBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALA FOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.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
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů

kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a 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 administrace 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).

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

Portfolio manažer 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 financováni7
Předtím sbíral praktické zkušenosti mimo jiné v České spořitelně, 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: ČZU v 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. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

Obchodní firma:

Sídlo:
IČO:

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
45244782

(od 14. 3. 2019)

5. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat investiční
služby, Fond neměl hlavního podpůrce.

6. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ l %
MAJETKU FONDU

Depozitář nepověřil v Účetním období žádnou osobu úschovou nebo opatrováním majetku Fondu.

Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních
cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., pro vypořádání a clearing burzovních obchodů



s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s., a lokální custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku,
Maďarsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy.

7. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU JEHO

PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM

AMISTA IS jako obhospodařovatel Fondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Fondu na těchto úplatách je zahrnuta
v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Fondu.

Fond nevyplatit v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.

8. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU JEHO
PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM S PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL FONDU

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatetem v Účetním období vyplaceny.

9. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE l % HODNOTY MAJETKU FONDU

Majetek Fondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostředky na běžném účtu ve výši 900 Kč a pohledávkou z titulu
bankovních poplatků ve výši 100 Kč.

10. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Fond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT - SECURITIES FINANCING
TRANSACTIONS) A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ, POŽADOVANÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2015/2365, ČL. 13

Fond nerealizoval v Účetním období žádné takovéto transakce.

12. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním období nevyvíjel
žádné aktivity v této oblasti.

V Účetním období nebyl ve Fondu zaměstnán žádný zaměstnanec.

13. INFORMACE O POBOČCE NEBO JINÉ ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Fond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.

10



14. FONDOVÝ KAPITÁL FONDU A VÝVOJ HODNOTY AKCIE

K datu:

Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu (Kč):
Počet emitovaných zakladatelských akcií
v oběhu ke konci Účetního období:

Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks):
Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu na l akcii (Kč):

31. 12. 2019
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15. INFORMACE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH STATUTU FONDU

V průběhu Účetního období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Fondu:

Ke dni 11. 12. 2019 byl statut změněn tak, že došlo k aktualizaci kontaktních údajů obhospodařovatele.

16. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Fond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.

17. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V důsledku pandemie viru COVID-19, která se během března 2020 postupně rozšířila do celého světa, došlo v prvním
čtvrtletí roku 2020 k významným a rychlým propadům cen aktiv po celém světě. Ušetřena nebyla ani Česká republika,
která byla pandemií zasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly zasaženy
jak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna.

Škody spojené s pandemiíviru COVID-19 lze k datu sestavení výroční zprávy jen obtížně odhadnout, vše bude záviset na
dalším šíření viru COVID-19 a odeznění pandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské komise
však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhu pandemie lze v roce 2020 očekávat stagnaci české
ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými faktory
bude rozsah přijatých preventivních opatření a doba jejich aplikace.
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Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Podfondu je uveden ve zprávě statutárního orgánu Podfondu.

18. KOMENTÁŘ K PŘÍLOHÁM

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Fondu. V souladu s obecně závaznými
právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy, zprávu nezávislého auditora
a zprávu o vztazích.

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

Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, neboť
k datu vyhotovení výroční zprávy ještě nenastal termín, ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději tímto
orgánem schválit.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky, nenastaly žádné další významné skutečnosti.
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Zpráva o vztazích

Fond

Účetní období

wincome capital SICAV, a. s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186
00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

Období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019

l. ÚVOD

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou (dále jen "Propojené osoby") za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu
s úst. § 82 ZOK.

2. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba

Název:

Obchodní firma:

Identifikační údaje:
IČO:

Sídlo:
Ulice:
Obec:
PSČ:

wincome capit.

07777183

Pobřežní 620/3

Karlín, Praha 8
18600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24102

Ovládající osoby

Jméno:

Bydliště:
Ulice:
Obec:
PSČ:

Dat. nar.:

Podíl na ovládané osobě:

Petr Mezník

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 444/12, Porubá
Ostrava

70800

16. listopadu 1976
70%
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Jméno:

Bydliště:

Ulice:
Obec:
PSČ:

Dat. nar.:

Podíl na ovládané osobě:

Michal Rákos

Sadová 309
Vrbno pod Pradědem
79326

3. prosince 1970
30%

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Název společnosti

ALMIRO hospitality, s. r. o.

ALMIRO energy for
vegetation, s. r. o.

IČO Sídlo

05857996 Melantrichova 477/20, Staré Město, 110 00 Praha l

24187321 Melantrichova 477/20, Staré Město, 110 00 Praha l

Podíl

100%

100%

(společně dále jen "ovládající osoby")

Výše uvedené osoby byly po celé Účetní období ovládajícími osobami, které vykonávaly přímý rozhodující vliv na řízení

ovládané osoby, jakožto její akcionáři a osoby jednající ve shodě, když podíl 700 Kč činil 70 % zapisovaného základního
kapitálu a hlasovacích práv ovládané osoby a podíl 300 Kč činil 30 % zapisovaného základního kapitálu a hlasovacích

práv ovládané osoby.

3. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodních společností ovládající osoby, která se zaměřuje především na
investice do CP obchodovaných na volném trhu.

4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na ovládané osobě,
čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu.

5. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATNÍCH PROPOJENÝCH

OSOB

V Účetním období nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které
by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu oviádané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

6. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou a osobou

ovládanou stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy:
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Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou:

Smlouvy uzavřené v Účetním období

Třístranná smlouva o odborné pomoci při obhospodařování mezi AMISTA IS, Petr Mezník a Fondem.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Sledované Účetní období je prvním účetním obdobím Fondu.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami

Smlouvy uzavřené v Účetním období

V Účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami.

Smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích

Sledované Účetní období je prvním účetním obdobím Fondu.

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

7. POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA A 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
v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Z tohoto důvodu
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

8. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly zvýše 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 žádná rizika.

9. PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné.

V Praze dne 16. 3. 2020

winc m capital SICAV, a. s.

AMIST inv stiční společnost, a.s.
sta utární ředitel

Ing Petr Janoušek

p řený zmocněnec
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l'. V
Účetní závěrka k 31. 12. 2019

wincome capital SICAV, a. s. Účetní jednotka: wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183

se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Předmět podnikání: činnost investičního fondu
kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.4. 2020

V Kč

AKTIVA

Pohledávky za bankami a družstevními
záložnami

Aktiva celkem

v Kč

PASIVA

8 Základní kapitál

z toho: a) splacený základní kapitál

15 Zisk nebo ztráta za účetní období

Vlastní kapitál celkem

Pasiva celkem

ROZVAHA

k31. 12. 2019

Poznámka

4

Poznámka

5

6

31. 12. 2019

1000

1000

31. 12. 2019

1000

1000

o

1000

1000

8. l. 2019

1000

1000

8. l. 2019

1000

1000

o

1000

1000
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PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
k 31. 12. 2019

v Kč

Podrozvahová aktiva

8 Hodnoty předané k obhospodařování

Poznámka 31. 12. 2019

1000

8. l. 2019

1000
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019

v Kí

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

23 Daň z příjmů

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Poznámka

8

2019

o

o

o
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2019

v Kč

Zůstatek k 8. l. 2019

Čistý zisk/ztráta za účetní
období

Emise akcií

Zůstatek k 31. 12. 2019

Základní
kapitál

1000

o

o

1000

Vlastni Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací
akcie ážio fondy fondy rozdíly

Zisk

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(ztráta)

o o

o o

o o

o o

Celkem

1000

o

o

1000
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019
Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186
AMISTA IS

ČNB

Den ocenění

Fond

Podfond

Účetní období

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

wincome capital SICAV, a. s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. B 24102

wincome capital, podfond alfa, NID: 75161222

Období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

ZDP

Zákon o účetnictví

ZISIF

ZMSSD

ZOK

ZPKT

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

o informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act,

vyhlášená pod č. 72/2014 Sb.m.s.

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

pozdějších předpisů

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

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

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

předpisů

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

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
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l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Charakteristika a hlavní aktivity fondu

wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183, který je fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní
prostředky od kvalifikovaných investorů, (tj. osob uvedených v § 272 odst. l ZISIF), které jsou následně investovány v
souladu s investiční strategií uvedenou ve statutech jednotlivých podfondů.

Údaje o vzniku

vznikl zápisem do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102. Fond byl zapsán do
seznamu vedeného ČNB dle úst § 597 Zákona na základě rozhodnutí ze dne 8. l. 2019 a byl založen na dobu neurčitou.

Fond je oprávněn vytvářet podfondy a každý z vytvořených podfondů má vlastní investiční strategii, která je uvedena v
samostatném statutu takového vytvořeného podfondu. V roce 2019 Fond vytvořil podfond s názvem Podfond wincome
capital, podfond alfa, který má samostatnou výroční zprávu.

Údaje o cenných papírech fondu

Základní zapisovaný kapitál:

Akcie:

1000 Kč; splaceno 100 %

1000 ks kusových zakladatelských akcií na jméno v zaknihované podobě

Předmět podnikání fondu

Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů podle Zákona č. 240/2013 Sb" o investičních společnostech
a investičních fondech, vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2018/145638/CNB/570 ze dne
10. 12. 2018, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2018 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 24102 dne 8. l. 2019.

Sídlo Podfondu

Pobřežní 620/3
Praha 8

PSČ 186 00
Česká republika

Identifikační údaje:
IČO: 07777183

Dlč: CZ07777183

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

Statutární orgány Fondu

Statutární ředitel

Zastoupení právnické osoby

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

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

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

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)
(od 8. l. 2019)

(od 27. 6. 2019)
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Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.

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 ČNB o povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNB k výkonu své
funkce.

Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Petr Mezník

narozen: 16. listopadu 1976
vzdělání: vysokoškolské

Michal Rákos

narozen: 3. prosince 1970
vzdělání: vysokoškolské

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)

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 skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

Informace k akciím a investičnímu cíli fondu

Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Investičním cílem Fondu resp. Jeho jednotlivých podfondů, je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní
výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve Fondu a/nebo v
příslušných podfondech vytvořených Fondem. Fond se řídí svým statutem.

Informace k účetní závěrce

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými
nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní
jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou.

Tato Účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. 11. 2002, ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky

a některé finanční instituce.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná, za období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019.

2 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

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

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa,
den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den
připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry,
den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

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 závěrky jsou pohledávky za bankami a nebankovními subjekty vykázány v reálné hodnotě.

Následné stanovení reálné hodnoty pohledávek vychází primárně z hodnoty stanovené znaleckým posudkem.

C. Dluhové cenné papfry, akcie, podílové listy a ostatní podíly
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů
jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia:

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
b) realizovatelných cenných papírů.

Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně
zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně.
Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou
hodnotou.

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

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny
cenám dosaženým na veřejném trhu zemíOECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů.
Cena cenného papíru může být také určena na základě znaleckého posudku či diskontovaného cash flow.

Tržní a měnové přecenění realizovatelných cenných papírů a ostatních podílů probíhá rozvahově skrze vlastní kapitál.
Tržní přecenění dluhových cenných papírů probíhá také rozvahově skrze vlastní kapitál, měnové přecenění dluhových
cenných papírů je účtováno do výsledku hospodaření. Přecenění je upraveno o odloženou daň, která také vstupuje do
rozvahy skrze vlastní kapitál. Úrokový výnos z dluhových cenných papírů vstupuje do výkazu zisku a ztráty.
Tržní a měnové přecenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů jsou vykázány
v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací.

D. Ostatní aktiva

Pohledávky vytvořené Podfondem jsou při prvotním ocenění oceněny nominální hodnotou včetně transakčních nákladů.
K datu účetní závěrky jsou vykázány v reálné hodnotě.

E. Finanční deriváty a zajišťování

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny
reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce "Zisk nebo ztráta z finančních operací".
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Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako jejich tržní cena, jsou-li obchodovány na organizovaných trzích,
případně jako současná hodnota očekávaných peněžních 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 splněny
současně tyto podmínky:

a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky

hostitelského nástroje,

b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici

derivátu,

c) hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny
z ocenění jsou ponechány v rozvaze.

F. Výnosové a nákladové úroky

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu. Výnosové úroky

zahrnují zejména přijaté úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále
časové rozlišení diskontu a prémie ze všech 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 pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou

přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu Účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta
z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve Výkazu zisku a ztráty jako "Zisk nebo ztráta z finančních

operací".

H. Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani
a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím

očekávané daňové 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.

l. Tvorba rezerv

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

platí následující kritéria:

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

. je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,

přičemž pravděpodobně znamená s pravděpodobností vyšší než 50 %,

. je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

J. Spřízněné strany

Podfond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně:
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:ou

Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:
a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní jednotkou
Ode o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
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) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;
d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku;
e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, 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
jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané straně 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 ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD

Účetní metody používané Fondem se v období od 8. l. 2019 do 31. 12. 2019 nezměnily.

4 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI A ZA DRUŽSTEVNÍMI ZÁLOŽNAMI

v Kč

Zůstatky na běžných účtech

Ostatní pohledávky

Celkem

31. 12. 2019

900

100

1000

8. l. 2019

1000

o

1000

Podfond má běžný účet vedený v české měně se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši 900 Kč. Položka ostatní pohledávky je
pohledávka z titulu omylem strženého bankovního poplatku ve výši 100 Kč.

5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál je tvořen l 000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě (zakladatelské akcie) v celkové
hodnotě 1000 Kč.

6 ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Fond negeneroval žádný hospodářský výsledek.

7 HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

v Kč

Hodnoty předané k obhospodařování

Celkem

31. 12. 2019

1000

1000

8. 12019

1000

1000
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8 DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK / POHLEDÁVKA

A. Splatná daň z příjmů

Fondu nevznikla za účetní období 2019 žádná splatná daň z příjmu.

B. Odložený daňový závazek/pohledávka

Fondu nevznikl během účetního období žádný zázavek ani pohledávka z titulu odložené daně.

9 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Fond neeviduje žádné transakce se spřízněnými osobami.

10 FINANČNÍ NÁSTROJE, VYHODNOCENÍ RIZIK

Fond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Fondu. Součástí vnitřního
řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Fondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná prostřednictvím
oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel vyhodnocuje, měří,
omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení rizik jsou sledovaná rizika roztříděna tak, aby bylo

zabezpečeno, že jsou sledována a vhodně ošetřena rizika nejméně v oblastech rizik koncentrace, rizika nedostatečné

likvidity, rizik protistran, tržních a operačních rizik.

Tržní riziko

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

vyplývá z vlivu změny vývoje 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 modely

předpokládají minimalizaci rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Fondu, s ohledem na
uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošlo k významným
dopadům expozice Fondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno zdůraznit, že

historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.

Riziko nedostatečné likvidit

Vedle tržního rizika Fond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Fond nebude schopen

dostát svým závazkům v 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 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 zájmů
zainteresovaných stran.
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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.

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 nástrojem
v závislosti na konkrétní šitu a či při zohlednění nákladů na zajištění.

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 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
stránce je řízeno hned při jeho vzniku, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Fondu a zároveň určen
způsob, jakým bude řízeno, a to při zohlednění aktuální a očekávané budoucí devizové pozice Fondu, předpokládaném
vývoji měnového kurzu a nákladů na zajištění tohoto rizika.

Fond má k 31. 12. 2019 v aktivech pohledávky za bankami ve výši 1000 Kč, které jsou splatné do 3 měsíců. V pasivech
základní kapitál ve výši l 000 Kč bez specifikace splatnosti. Úroková citlivost majetku a dluhů fondu je v aktivech ve výši
900 Kč do 3 měs. a 100 Kč bez specifikace. V pasivech základní kapitál ve výši l 000 Kč bez specifikace. Co se týče
měnového rizika fond má transakce pouze v CZK.

Riziko rotistran

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

27



11 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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 vyhodil, 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.

V Praze dne 30. 4. 2020

winc e capital SICAV, a.s.

AMIST in sliční společnost, a. s.

st utární ředitel

In Petr Janoušek

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

Zprava nezavisleho auditora pro akcionare fondu 
wincome capital SICAV, a.s. 

Vyrok auditora 

Provedli jsme audit pi'ilozene ucetni zaverky fondu wincome capital SICAV, a.s. (dale 
take ,,Fond") sestavene na zaklade ceskych ucetnich pi'edpisu, ktera se sklada z rozvahy 
k 31. prosinci 2019, vykazu zisku a ztraty, pi'ehledu o zmenach vlastniho kapitalu za 
obdobi od 8. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a pi'ilohy v ucetnf zaverce, ktera obsahuje 
popis pouzitych podstatnych ucetnfch metod a dalsi vysvetlujici informace. Udaje 
o Fondu jsou uvedeny v bode 1 pfilohy v teto ucetnf zaverce.

Podle naseho nazoru pi'ilozena ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a 
pasiv Fondu k 31. prosinci 2019 a nakladu a vynosu a vysledku jeho hospodai'eni za 
obdobi od 8. ledna 2019 do 31. prosince 2019 v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy. 

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) pi'fpadne 
doplnene a upravene souvisejicimi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost 
stanovena temito pi'edpisy je podrobneji popsana v oddilu Odpovednost auditora za 
audit ucetni 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 vyplyvajicf z uvedenych pi'edpisu. Domnivame se, ze dukazni 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 vyrocni zprave mimo ucetni zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatni 
informace odpovfda statutarnf organ Fondu. 

Nas vyrok k ucetni zaverce se k ostatnfm informacim nevztahuje. Presto je vsak soucasti 
nasich povinnostf souvisejfcich s auditem ucetni zaverky seznameni se s ostatnimi 
informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamnem (materialnim) 
nesouladu s ucetnf zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetni jednotce zfskanymi behem 
auditu ucetni zaverky nebo zda se jinak tyto informace nejevf jako vyznamne 
(materialne) nespravne. Take posuzujeme, zda ostatnf informace byly ve vsech 
vyznamnych (materialnich) ohledech vypracovany v souladu s pi'fslusnymi pravnfmi 
pi'edpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splnuji pozadavky 
pravnfch pi'edpisu na formalnf nalezitosti a postup vypracovani ostatnich informaci 

KPMG leskcl republika Audit, s.r.o., clen site nez8visl)'ch clensk)'ch spoleC:nosti KPMG Obchodni rejstfik veden)' 
pndrui.en)'ch ke KPMG International Cooperative (.KPMG lntemationai-}, SyYcarsk8 Mestsk)'m soudem v Praze 
organizaCfli jednotce oddil C, vloZka 24185 

1Co 49619187 
DIC CZ699001996 
ID datove schranky: 8h3gtra 



v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pffpadne nedodrzenf uvedenych pozadavku 

by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnich informaci. 

Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadfme, ze 

• ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni
v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu

s ucetn i 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 pi'i provadeni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamne (materialni) vecne 

nespravnosti. V ramci uvedenych postupu jsme v obdrzenych ostatnfch informacich 

zadne vyznamne (materialnf) vecne nespravnosti nezjistili. 

Odpovednost statutarniho organu a spravni rady Fondu za ucetni zaverku 

Statutarni organ Fondu odpovida za sestaveni ucetnf zaverky podavajfcf verny a poctivy 

obraz v souladu s ceskymi ucetnfmi pi'edpisy a za takovy vniti'ni kontrolni system, ktery 

povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf 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 relevantni, popsat v pi'floze v ucetnf zaverce 

zalezitosti tykajici se jeho nepi'etrziteho trvani a pouziti pi'edpokladu nepi'etrziteho trvani 

pi'i sestavenf 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 ucetnfho vykaznictvi Fondu odpovida spravni rada. 

Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky 

Nasim cilem je zfskat pi'imei'enou jistotu, ze ucetnf zaverka jako celek neobsahuje 

vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat 

zpravu auditora obsahujici nas vyrok. Pi'imei'ena mira jistoty je velka mira jistoty, 

nicmene neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pi'edpisy ve 

vsech pfipadech v ucetni zaverce odhali pi'ipadnou existujicf vyznamnou (materialni) 

nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazujf se 

za vyznamne (materialni), pokud lze realne predpokladat, ze by jednotlive nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnutf, ktera uzivatele ucetni zaverky na jejim 

zaklade pi'ijmou. 

Pri provadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi pi'edpisy je nasi povinnosti uplatnovat 

behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasf 

povinnosti: 

• ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialni) nespravnosti ucetni zaverky
zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy

reagujici na tato rizika a zfskat dostatecne a vhodne dukazni informace, abychom

na jejich zaklade mohli vyjadi'it vyrok. Riziko, ze neodhalime 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'imei'enost provedenych ucetnich
odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarni organ Fondu uvedl v pi'iloze
v ucetni zaverce.

• Posoudit vhodnost pouziti pi'edpokladu 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 nepi'etrzite 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
pi'iloze v ucetni zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadi'it
modifikovany vyrok. Nase zavery tykajici se schopnosti Fondu nepi'etrzite 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
nepi'etrzite trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, cleneni a obsah ucetni zaverky, vcetne pi'ilohy,
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 wincome capital SICAV, a.s. k 31. prosinci 2019, na jehoz zaklade byla 
zpracovana tato zprava nezavisleho auditora. 

V Praze, dne 30. dubna 2020 

Kf"H� C:s;;.(<,,.' 1-�r,f.:,(.•1� 1\-l•.,_f • E::

KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. 
Evidencni cislo 71 

�{, '-"', �. 

Ing. oJrej Fikrle 
Partner 
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��� 
Ing. Veronika Strolena 

Partner 
Evidencni cislo 2195 
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Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené pojmy následující význam:

AMISTAIS

ČNB

Den ocenění

Fond

Podfond

Účetní období

AMISTA investiční společnost, a.s" IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8,
PSČ 186 00

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00
Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

wincome capital, podfond alfa, NID: 75161222

Období od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019

Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti
Neinvestiční část Fondu a nejsou zahrnuty do žádného z podfondů vytvořených Fondem ve smyslu úst. § 165

odst. ZZISIF.

Pr_ účely výroční zprávy mají níže uvedené právní předpisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených
států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známá jako Foreign Account
Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014 Sb.m.s.

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

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

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

ZISIF

ZMSSD

ZOK

ZPKT

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

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

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



Čestné prohlášení

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 skupin Fondu.

V Praze dne 30. 4. 2020

winc capital SICAV, a. s.

AMISTA nv sliční společnost, a. s.

statutární ředitel

Petr Janoušek

pověřený zmocněnec



Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské
činnosti a stavu majetku investičního fondu

a majetkových účastí

Fond

Podfond

Účetní období

wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186
00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

wincome capital, podfond alfa, NID: 75161222

Období od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019

l. ČINNOST PODFONDU A SKUPINY V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Sledované účetní období bylo pro Podfond historicky jeho prvním. V úvodním období proto především došlo k
správnému nastavení procesů a pečlivé analýze trhu. Pozornost byla rovněž zaměřena na vstup nových investorů do
Fondu. Díky tomu Fond dosáhl hned v prvním kvartálu splnění limitu ČNB na minimální množství fondového kapitálu.
Fond tyto prostředky alokoval prostřednictvím termínovaných vkladů. Ve čtvrtém kvartálu Fond uskutečnil investice do
investičních akcií fondů kvalifikovaných investorů Pro arte a Česká pole.

Investice do cenných papírů se ke konci Účetního období pohybovaly ve výši okolo 55 000 tis. Kč.

Podfond v uplynulém Účetním období nenabyl žádné majektové účesti na společnostech.

1.1. HOSPODAŘENÍ PODFONDU

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Podfondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za 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 l 777 tis. Kč před
zdaněním. Ztráta je tvořena zejména správními náklady sníženými o výnosy z termínovaných vkladů. Významným
faktorem, který ovlivňoval hospodaření Podfondu v Účetním období, bylo to, že fond v roce 2019 vzniknul a první
investice se teprve začaly realizovat.

1.2. STAV MAJETKU PODFONDU

Hodnota portfolia Podfondu meziročně vzrostla na 58 672 tis. Kč. Nárůst aktiv byl zejména v pohledávkách za bankami,
53 003 tis. Kč, a dále pohledávkou za nákup akcii ve výši 3 500 tis. Kč a akciemi ve výši 2 000 tis. Kč.



Portfolio Podfondu je financováno z 94% vlastními zdroji, a to zejména kapitálovým fondem ve výši 57 000 tis. Kč snížený
o ztrátu za rok 2019 výši l 688 tis Kč. Majetek Podfondu kryt dlouhodobými cizími zdroji, z 6 % pak cizími zdroji
krátkodobými (zejména závazky vůči investorům ve výši 3 000 tis. Kč a z obchodních vztahů a ostatními pasivy).

AKTIVA

Podfond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 58 672 tis. Kč. Ta jsou tvořena především pohledávkou
za bankami 53 003 tis. Kč, a dále pohledávkou za nákup akcii ve výši 3 500 tis. Kč a akciemi ve výši 2 000 tis. kč. Dále
ostatními aktivy tvořené odloženou daňovou pohledávkou a zálohami na DPPO.

Struktura aktiv Fondu
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PASIVA

Celková pasiva Podfondu ve výši 58 672 tis. Kč jsou tvořena zejména vlastním kapitálem Podfondu ve výši 55 312 tis. Kč
(přičemž hospodářský výsledek běžného období 1688 tis. Kč a kapitálové fondy 57 000 tis. Kč) a ostatní pasiva zejména
závazky vůči investorům ve výši 3 000 tis. Kč a z obchodních vztahů a ostatními pasivy

Struktura pasiv Fondu

^
^y
tfl

-F

60000

50000

40000

30000

20000

10000

o

Ostatní pasiva

Fondový kapitál - Třída A

prosinec 19

2. VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Z hlediska významnějších investičních událostí bude Podfond usilovat o rozšíření portfolia z oblasti volně
obchodovaných cenných papírů, stejně tak se i nadále bude Podfond věnovat vyhledávání a vyhodnocování nových



investičních příležitostí, kdy konkrétní strategii přizpůsobí výsledku stávajících jednání o akvizici. Vzhledem k vývoji
kapitálových trhů v úvodním období roku 2020 je Podfond připraven analyzovat nové příležitosti i na zahraničních
burzách.

Komentář k situaci vyvolané COVID -19

Aktuální krize způsobená globální pandemií COVID-19 má významný dopad na světovou ekonomiku a cenu akcií veřejně
obchodovaných společností. To se projevuje v extrémní volatilitě, poklesu ceny akcií napříč celým trhem a hlubokém
propadu akcií společností, které jsou touto krizí nejvíce poškozeny. V souladu se svou investiční strategií se bude
Podfond snažit analyzovat tuto extrémní volatilitu a propad cen akcií a bude případně selektivně investovaťdo veřejně
obchodovaných akcií podhodnocených firem v ČR a Evropě. Podfond bude pokračovat v budování koncentrovaného
portfolia s cílem dosáhnout v rámci svého investičního horizontu zhodnocení výrazně nad úrovní dlouhodobých
úrokových sazeb.

V Praze dne 30. 4. 2020

winc e capital SIC , a.s.

AMIST in estiční společnost, a. s.
st tutární ředitel

n . Petr Janoušek

pověřený zmocněnec



Profil Podfondu a skupiny

l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU

Název:

Identifikační údaje:
NID:

DIČ:
LEI:

Sídlo:

Ulice:
Obec:
PSČ:

wincome capital, podfond alfa

75161222

CZ684663222

31570014WGNROTK2GP75

Pobřežní 620/3

Karlín, Praha 8
18600

Vznik:

Podfond je v souladu s uši. § 165 odst. l ZISIF účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond byl založen v souladu
se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze dne 19. 10. 2018 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102 dne 8. l. 2019.

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond, resp. Podfond se při své činnosti
řídí českými právními předpisy, zejm. ZISIF a ZOK. Sídlem Fondu je Česká republika a kontaktní údaje do hlavního místa
výkonu jeho činnosti jsou: AMISTA IS, Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, tel: 226 233 110. Webové stránky Podfondu
jsou www.amista.cz/wincapsicav

Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou dne 14. l. 2019 rozhodnutím statutárního ředitele Fondu, který zároveň
vypracoval jeho statut, jenž byl následně schválen správní radou Fondu. Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNB
ke dni 22.01.2019

Akcie:

Akcie:

Čistý obchodní majetek:

Orgány Fondu

Statutární ředitel

Zastoupení právnické osoby

57 000 tis. ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě

(investiční akcie třídy A)

55 312 tis. Kč

AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO 274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

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

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)
(od 27. 6. 2019)
(od 27. 6. 2019)

Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.



Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedeni 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 ČNB o povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNB k výkonu své
funkce.

Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Předseda správní rady:

Člen sorávní rady:

Petr Mezník

narozen: 16. listopadu 1976
vzdělání: vysokoškolské

Michal Kokos

narozen: 3. prosince 1970
vzdělání: vysokoškolské

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)

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 skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

2. ÚDAJE O ZMĚNÁCH SKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BĚHEM
ÚČETNÍHO OBDOBÍ

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

3. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ V ÚČETNÍM OBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALA PODFOND

V Účetním období obhospodařovala a administrovala Fond AMISTA IS.

AMISTA IS vykonává svou činnost investiční společnosti na základě rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/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
rozhodný limit, a je oprávněna k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a 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 administrace 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).



AMISTA IS 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

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 České spořitelně, 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: ČZU v Praze, obor Hospodářská správa a p li ik

Před příchodem do AMÍSTA 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. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI PODFONDU

Obchodní firma:

Sídlo:
IČO:

Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

45244782

(od 14. 3. 2019)

5. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

V Účetním období pro Podfond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat investiční
služby, Podfond neměl hlavního podpůrce.

6. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY DEPOZITÁŘEM POVĚŘENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU
PODFONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ l %
HODNOTY MAJETKU PODFONDU

Depozitář v současné době využívá služeb Clearstream Banking S.A. Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních
cenných papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., pro vypořádání a clearing burzovních obchodů
s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a. s., a lokální custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku,
Maďarsku, Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou měnit, zejména se vstupem na nové trhy.

Akcie Českého fondu půdy SICAV ve výši 2 000 tis. Kč byly k 31. 12. 2019 uloženy u adminstrátora BOV Fund Services
Ltd.
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7. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM PODFONDU
PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM FONDU

AMISTA IS jako obhospodařovatel Podfondu uvádí v předepsaném členění přehled o mzdách, úplatách a obdobných
příjmech svých pracovníků a vedoucích osob ve své výroční zprávě. Participace Podfondu na těchto úplatách je zahrnuta
v úplatě investiční společnosti za poskytování služeb obhospodařování Podfondu.

Fond nevyplatil z majetku Podfondu v Účetním období obhospodařovateli žádné odměny za zhodnocení kapitálu.

8. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM PODFONDU
PRACOVNÍKŮM NEBO VEDOUCÍM OSOBÁM FONDU S PODSTATNÝM VLIVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL PODFONDU

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem z majetku Podofndu v Účetním období vyplaceny.

9. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE l % HODNOTY MAJETKU PODFONDU

Majetek Podfondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostředky na běžných účtech ve výši 53 003 tis. Kč, akciemi
Český fondu půdy SICAV ve výši 2 000 tis. Kč uloženými u adminstrátora BOV Fund Services Ltd, pohledávkami za nákup
akcií fondu Pro arte, invest. fond ve výši 3 500 tis. Kč. Dále ostatními aktivy tvořené odloženou daňovou pohledávkou a
zálohami na DPPO.

10. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Podfond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

11. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT - SECURITIES FINANCING
TRANSACTIONS) A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ, POŽADOVANÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2015/2365, ČL. 13

Podfond nerealizoval v Účetním období žádné takovéto transakce.

12. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Podfond jako účetně a majetkově oddělenou částí jmění Fondu neřeší problémy ochrany životního prostředí a v Účetním
období nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti.

Jelikož je Podfond účetně a majetkově oddělenou částí jmění Fondu, nebyl v Podfondu v Účetním období zaměstnán
žádný zaměstnanec.

13. INFORMACE O POBOČCE NEBO JINÉ ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Podfond nemá žádnou pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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14. FONDOVÝ KAPITÁL PODFONDU A VÝVOJ HODNOTY AKCIE

K datu: 31. 12. 2019
Fondový kapitál Podfondu (Kč): 55 311910

Počet emitovaných investičních akcií

v oběhu ke konci Účetního období: 57 000 000

Počet vydaných investičních akcií v Účetním období (ks): 57 000 000

Počet odkoupených investičních akcií v Účetním období: O
Fondový kapitál Podfondu na l akcii (Kč): 0, 9703

Fondový kapitál na akcii třída A v Kč

1, 30

0, 9941 0, 9917 0, 9897 0,9861 0,9821 0,9798 0, 9773 0, 9744 0, 9703

0, 80
4. 19 5. 19 6. 19 7. 19 8. 19 9. 19 10. 19 11. 19 12. 19

Graf vývoje fondového kapitálu na akcii třídy B není uveden, protože jeho hodnota nebyla zatím stanovena a třída B
nebyla v roce 2019 emitována.

15. INFORMACE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH STATUTU PODFONDU

V průběhu Účetního období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Podfondu:

Ke dni 11. 12. 2019 byl statut změněn tak, že došlo k formálním úpravám v investiční strategii a aktualizaci informací o

Fondu.

16. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Podfond v Účetním období nevlastnil žádné vlastní akcie ani podíly.

17. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V důsledku pandemie viru COVID-19, která se během března 2020 postupně rozšířila do celého světa, došlo v prvním
čtvrtletí roku 2020 k významným a rychlým propadům cen aktiv po celém světě. Ušetřena nebyla ani Česká republika,
která byla pandemií zasažena na začátku března 2020, kdy byli identifikováni první nakažení. Výprodejem byly zasaženy
jak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna.

Škody spojené s pandemiíviru COVID-19 lze k datu sestavení výroční zprávy jen obtížně odhadnout, vše bude záviset na
dalším šíření viru COVID-19 a odeznění pandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské komise
však mohl připomínat rok 2009. Při optimistickém průběhu pandemie lze v roce 2020 očekávat stagnaci české
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ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klíčovými faktory
bude rozsah přijatých preventivních opatření a doba jejich aplikace.

Výhled na další období v souvislosti s aktivitami Podfondu je uveden ve zprávě statutárního orgánu.

18. KOMENTÁŘ K PŘÍLOHÁM

Součástí této výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření Podfondu. V souladu s obecně
závaznými právními předpisy obsahuje tato výroční zpráva též účetní závěrku, včetně její přílohy a zprávu nezávislého
auditora. Zpráva o vztazích je vypracována na úrovni Fondu.

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

Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, neboť
k datu vyhotovení výroční zprávy ještě nenastal termín, ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději tímto
orgánem schválit.

Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky, nenastaly žádné další významné skutečnosti.
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Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019

Wincome capital, podfond alfa NID: 75161222
Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlin, 186 00 Praha 8

Předmět podnikání: činnost investičního fondu

kvalifikovaných investorů
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2020

ROZVAHA
k 31. 12. 2019

tis. Kč Poznámka 31. 12.2019

6

11

AKTIVA

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

v tom: a) splatné na požádání

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

Ostatní aktiva

Aktiva celkem

Netto

53003

53003

2000

3669

58672

tis. Kč

PASIVA

4 Ostatní pasiva

Cizí zrdoje celkem

12 Kapitálové fondy

15 Zisk nebo ztráta za účetní období

Vlastní kapitál celkem

Pasiva celkem

Poznámka 31. 12. 2019

3360

3360

57000

-1688

55312

58672
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v tis. Kč

Podrozvahová aktiva

8 Hodnoty předané k obhospodařování

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
k 31. 12. 2019

Poznámka

10

31. 12. 2019

58672
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019

tis. Kč

l

5

8

9

19

23

24

Výnosy z úroků a podobné výnosy

Náklady na poplatky a provize

Ostatní provozní náklady

Správní náklady

b) ostatní správní náklady

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné
činnosti před zdaněním

Daň z příjmů

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Poznámka

11

12

13

14

15

2019

297

-8

-15

-2051

-2051

-1777

89

-1688

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2019

v tis. Kč

Zůstatek k 22. 1. 2019

Čistý zisk/ztráta za účetní období

Emise akcií

Zůstatek k 31.12.2019

Kapitálové fondy

o

o

57000

57000

Zisk/ztráta (-)

o

-1688

o

-1688

Celkem

o

-1688

57000

55312
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019

Pro účely výroční zprávy mají nRe uvedené pojmy následující význam:

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3,
Praha 8, PSČ 186 00

Česká národní banka

Poslední den Účetního období

wincome capital SICAV, a.s. IČO: 07777183 se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186
00 Praha 8, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24102

wincome capital, podfond alfa, NID: 75161222

Období od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019

AMISTA IS

CNB

Den ocenění

Fond

Podfond

Účetní období

Pro účely výroční zprávy mají níže uvedené právní přepisy následující význam:

Dohoda FATCA

Zákon o auditorech

ZDP

Zákon o účetnictví

ZISIF

ZMSSD

ZOK

ZPKT

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení
dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní
předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně
známá jako Foreign Account Tax Compliance Act, vyhlášená pod č. 72/2014
Sb. m. s.

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

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

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

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

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

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů
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l VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Charakteristika a hlavní aktivity Podfondu
Wincome capital, podfond alfa (dále jen "Podfond")je účetně a majetkově oddělená část jmění Wincome capital SICAV,
a.s. IČO: 07777183, který je fondem kvalifikovaných investorů shromažďujícím peněžní prostředky od kvalifikovaných
investorů, (tj. osob uvedených v § 272 odst. l ZISIF), které jsou následně investovány v souladu s investiční strategií
uvedenou ve statutech jednotlivých podfondů.

Údaje o vzniku

Podfond byl zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou dne 22. l. 2019. Byl založen na dobu neurčitou.

Údaje o cenných papírech Podfondu
Akcie třídy A (růstové)
Forma

57 000 000 kusů investičních akcií

zaknihovaný cenný papír na jméno

Předmět podnikání Podfondu

Činnost investičního Podfondu kvalifikovaných investorů podle Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2019/009310/CNB/570 ze dne
23.1. 2019, které nabylo právní moci dne 22. l. 2019.

Sídlo Podfondu

Pobřežní 620/3

Praha 8

PSČ 186 00

Česká republika

Orgány Fondu

Statutární ředitel

Zastoupení právnické osoby

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO 274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00

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

(od 28. 4. 2016)

(od 28. 4. 2016)
(od 27. 6. 2019)
(od 27. 6. 2019)

Fond má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, a je
obhospodařován prostřednictvím této osoby.

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 ČNB o povolení k výkonu činnosti
investiční společnosti. Pověřený zmocněnec statutárního ředitele disponuje předchozím souhlasem ČNB k výkonu své
funkce.
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Statutární ředitel nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Petr Mezník

narozen: 16. listopadu 1976
vzdělání: vysokoškolské

Michal Rokos
narozen: 3. prosince 1970
vzdělání: vysokoškolské

(od 8. l. 2019)

(od 8. l. 2019)

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 skládá ze dvou členů, volených valnou hromadou.

Identifikační údaje:
NID:

DIČ:

75161222

CZ684663222

Změny v obchodním rejstříku

Samotný Podfond není zapsán v obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku je zapsán pouze Fond. Případné změny v
obchodním rejstříku jsou uvedeny ve výroční zprávě Fondu za rok 2019.

Informace k akciím a investičnímu cíli Podfondu

Akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory.

Investičním cílem Podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových
sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do cenných papírů ETF. Podfond se řídí svým statutem.

Informace k účetní závěrce

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými
nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní
jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou.

Tato Účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. 11. 2002, ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
a některé finanční instituce.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná, za období od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019.

2 DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

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

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa,

den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den

připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry,
den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné

termínové a opční operace jsou v okamžiku sjednání 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 závěrky jsou pohledávky za bankami a nebankovními subjekty vykázány v reálné hodnotě.

Následné stanovení reálné hodnoty pohledávek vychází primárně z hodnoty stanovené znaleckým posudkem.

C. Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

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

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,

b) realizovatelných cenných papírů.

Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně
zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně.

Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou

hodnotou.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné

hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny
cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů.

Cena cenného papíru může být také určena na základě znaleckého posudku či diskontovaného cash fíow.

Tržní a měnové přecenění realizovatelných cenných papírů a ostatních podílů probíhá rozvahově skrze vlastní kapitál.

Tržní přecenění dluhových cenných papírů probíhá také rozvahově skrze vlastní kapitál, měnové přecenění dluhových
cenných papírů je účtováno do výsledku hospodaření. Přecenění je upraveno o odloženou daň, která také vstupuje do

rozvahy skrze vlastní kapitál. Úrokový výnos z dluhových cenných papírů vstupuje do výkazu zisku a ztráty.

Tržní a měnové přecenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů jsou vykázány
v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací.

D. Ostatní aktiva

Pohledávky vytvořené Podfondem jsou při prvotním ocenění oceněny nominální hodnotou včetně transakčních nákladů.
K datu účetní závěrky jsou vykázány v reálné hodnotě.
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E. Finanční deriváty a zajišťování

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny
reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce "Zisk nebo ztráta z finančních operací".

Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako jejich tržní cena, jsou-li obchodovány na organizovaných trzích,
případně jako současná hodnota očekávaných peněžních 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 peněžnítoky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského
nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny
současně tyto podmínky:

a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky
hostitelského nástroje,

b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici
derivátu,

c) hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny
z ocenění jsou ponechány v rozvaze.

F. Výnosové a nákladové úroky

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu. Výnosové úroky
zahrnují zejména přijaté úroky z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále
časové rozlišení diskontu a prémie ze všech 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 pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou
přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu Účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta
z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve Výkazu zisku a ztráty jako "Zisk nebo ztráta z fínančních
operací".

H. Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením daňově
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani
a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím
očekávané daňové 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.

l. Tvorba rezerv

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

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

. je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch,
přičemž pravděpodobně znamená s pravděpodobností vyšší než 50 %,
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. je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

J. Spřízněné strany
Podfond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně:

Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:

a) strana

i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou neboje pod společným ovládáním s účetní jednotkou

(jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo
iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku;

b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky;

c) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem;

d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku;

e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, 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
jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané straně 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 ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD

Účetní metody používané Fondem se v období od 22. l. 2019 do 31. 12. 2019 nezměnily.

4 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI A ZA DRUŽSTEVNÍMI ZÁLOŽNAMI

tis. Kč

Zůstatky na běžných účtech

Celkem

Podfond má běžný účet vedený v české měně se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši 53 003 tis. Kč.

5 AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

Klasifikace cenných papírů podle záměru fondu

31. 12. 2019

53003

53003

tis. Kč

Realizovatelné cenné papíry

Investiční akcie

Čistá účetní hodnota

31. 12. 2019

2000

2000

2000
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Analýza realizovatelných cenných papírů

tis. Kč

Vydané finančními institucemi

Nekótované

Čistá účetní hodnota

31. 12. 2019

2000

2000

2000

Podfond k rozvahovému dni vlastní celkem l 231 kusů cenných papírů v reálné hodnotě 2 000 tis. Kč.

6 OSTATNÍ AKTIVA

tis. Kč

Odložená daňová pohledávka

Pohledávky z obchodování s cennými papíry

Zúčtování se státním rozpočtem

Celkem

31. 12. 2019

89

3500

80

3669

Položka pohledávky z obchodování se jedná o pohledávku z titulu nákupu akcií fond Pro arte, kde v roce 2019 ještě
nedošlo k emisi. Položka zúčtování se státním rozpočtem je záloha na DPPO.

7 OSTATNÍ PASIVA

tis. Kč

Závazky vůči investorům

Závazky za dodavateli

Dohadné účty pasivní

Celkem

31. 12.2019

3000

184

176

3360

Závazky vůči investorům představují závazky vůči investorům, kteří poslali peněžní prostředky na bankovní účet
Podfondu a kterým do konce účetního období nebyly za tyto prostředky emitovány investiční akcie. Závazky za
dodavateli jsou z obchodních vztahů. Dohadné účty představují náklady na audit, zpracovávání přiznání DPPO, FATCA.
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8 EMISNÍ ÁŽIO, KAPITÁLOVÉ FONDY

tis. Kč

Zůstatek
k 22. l. 2019

Emise investičních akcií / podílových listů
třídy A

Odkup investičních akcií/ podílových listů
třídy A

Ostatní změny

Zůstatek
k 31. 12. 2019

Počet investičních akcií
/ PL v ks

57 000 000

o

o

57000000

Kapitálové fondy

o

57000

o

o

57000

Emisní ážio

o

o

o

o

o

Emise investičních akcií třídy B nebyla v roce 2019 realizována.

9 ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Podfond za sledované účetní období dosáhl ztráty ve výši l 688 tis. Kč. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty

z přechozích období.

10 HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

v tis. Kč

Hodnoty předané k obhospodařování

Podrozvahová aktiva 31.12.2019

58672

11 ČÍST? ÚROKOVÝ VÝNOS

tis. Kč

Výnosy z úroků

Výnosové úroky z vkladů

Náklady na úroky

Čistý úrokový výnos

Od 22. 1.2019
do 31. 12. 2019

297

297

o

297

Veškeré výnosy plynou ze zdrojů v ČR.
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12 VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč

Výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize

Bankovní poplatky

Celkem

Od 22. 1.2019
do 31. 12. 2019

-8

-8

13 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY

tis. Kč

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Ostatní náklady

Celkem

Ostatní provozní náklady tvoří pronájem sídla a poplatky za přidělení LEI.

14 SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. Kč

Náklady na obhospodařování

Náklady na depozitáře

Náklady na audit

Náklady na administraci

Účetní a daňové poradenství

Ostatní služby

Celkem

Podfond neměl v roce 2019 žádné zaměstnance.

od 22. 1.2019
do 31. 12. 2013

-15

-15

-15

od 22. 1.2019
do 31. 12.2019

-700

-388

-139

-692

-102

-30

-2051
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15 DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK / POHLEDÁVKA

A. Splatná daň z příjmů

tis. Kč

Zisk nebo ztráta za účetní
období před zdaněním

Připočitatelné položky

Odečitatelné položky

Základ daně

Odečet daňové ztráty

Další položky

Základ daně po odečetení
daňové ztráty

Daň vypočtená při použití
platné sazby

2019

-1777

o

o

-1777

o

o

-1777

B. Odložený daňový závazek/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. Podfondu k 31. 12. 2019 vznikl odložená daňová pohledávka
z titulu daňové ztráty ve výši 89 tis. Kč.

16 TRANSAKCE SE SPŘÍZNÉNÝMI OSOBAMI

Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s nespřízněnými

stranami. Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou nijak zajištěny a jejich vypořádání se očekává formou peněžní

platby.

Transakce mezi spřízněnými osobami, které proběhly v účetním období, jsou zobrazeny v následující tabulce (hodnoty
jsou uváděné v tis. Kč):

K 31. prosinci

Petr Mezník

Celkem

Výnosy

o

o

Náklady

490

490

Pohledávky

o

o

Závazky

o

o

17 FINANČNÍ NÁSTROJE, WHODNOCENÍ RIZIK

Podfond je vystaven rizikovým faktorům, které jsou všechny blíže podrobně popsány ve statutu Podfondu. Součástí
vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele Podfondu je strategie řízení těchto rizik vykonávaná
prostřednictvím oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie obhospodařovatel

vyhodnocuje, měří, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. V rámci strategie řízení 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.
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Tržní riziko

Pro posouzení současné a 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 Podfondu. Tento vývoj závisí
na změnách makroekonomické situace a je do značné míry nepředvídatelný. Význam tohoto rizika se dále zvyšuje tím,
že Podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným v souladu se svým investičním cílem, uvedeným ve statutu
Podfondu, na specifickou oblast investic, a tedy dochází i k zvýšení rizika koncentrace. Za této situace mohou selhat
tradiční modely moderního řízení tržního rizika portfolia směřující k maximalizaci výnosu při minimalizaci rizika. Tyto
modely předpokládají minimalizaci rizika zejména diverzifikací portfolia, jejíž míra je však v portfoliu Podfondu,
s ohledem na uvedené zaměření na úzkou investiční oblast, nutně menší, l když ve sledovaném období nedošlo
k významným dopadům expozice Podfondu vůči tržnímu riziku do jeho finanční situace je, s ohledem na uvedené, nutno
zdůraznit, že historická výkonnost není zárukou a dostatečným měřítkem výkonnosti budoucí.

Riziko nedostatečné likvidit

Vedle tržního rizika Podfond vystaven také riziku nedostatečné likvidity, které spočívá v tom, že Podfond nebude
schopen dostát svým závazkům v okamžik, kdy se stanou splatnými. Podfondu 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 Podfondu z titulu žádosti o odkup cenných papírů, pokud to statut či
povaha Podfondu umožňuje.

Při řízení rizika nedostatečné likvidity vychází Podfond z nastaveného limitu pro minimální výši likvidního majetku
vyplývajícího ze statutu Podfondu, kterým je definována minimální výše likvidního majetku držená po celou dobu
fungování Podfondu. Současně sleduje Podfond vzájemnou vyváženost objemu likvidních aktiv ve vztahu k velikostem
a časovým strukturám závazků a pohledávek tak, aby Podfond byl v kterýkoli okamžik schopen plnit všechny svoje
aktuální a předvídatelné závazky. V praxi tak Podfond před uzavřením 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 Podfondu v důsledku nedostatečné likvidity a k poškození
zájmů zainteresovaných stran.

Úrokové riziko

S ohledem na možnost Podfondu 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 Podfond v rámci své činnosti vystaven
úrokovému riziku, resp. nesouladu mezi úročenými aktivy a úročenými pasivy a dále pak riziku spojenému s pohybem
úrokových sazeb.

Při řízení úrokového rizika se snaží Podfond udržovat pozitivní úrokový gap, tedy stav, kdy hodnota úrokově citlivých
aktiv přesahuje hodnotu stejně úrokově citlivých pasiv. Při nabytí úrokového aktiva do majetku Podfondu 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 nástrojem
v závislosti na konkrétní situaci při zohlednění nákladů na zajištění.

Měnové riziko

Aktiva Podfondu stejně jako jeho pasiva mohou být denominována v různých měnách, Podfond tak může být vystaven
během své činnosti měnovému riziku prostřednictvím kurzových rozdílů. Pokud jeto možné, snaží se Podfond 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 Podfond 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 Podfondu. Měnové riziko vzniká nejčastěji v rámci investiční činnosti Podfondu
a po praktické stránce je řízeno hned při jeho vzniku, kdy je zjišťován dopad transakce na devizovou pozici Podfondu
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a zároveň určen způsob, jakým bude řízeno, a to při zohledněníaktuální a očekávané budoucí devizové pozice Podfondu,
předpokládaném vývoji měnového kurzu a nákladů na zajištění tohoto rizika.

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 Podfondem, kdy jsou prověřovány možné negativní dopady na Podfond vyplývající z vypořádání jeho
transakcí

Zbytková splatnost majetku a dluhů podfondu
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Měnové riziko

Podfond má veškeré transakce jak v aktivech, tak v pasivech pouze v českých korunách.

18 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se
virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. l když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace
neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může byt vážnější,
než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, obhospodařovatel není v současné době schopný
spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na fond. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty či snížení
hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrne administrátor fondu do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020,

Obhospodařovatel fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na fond 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
nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitá tržní 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 výnosech z něj nízké a existenci fondu nemohou
ohrozit. Závazky fondu jsou pravidelně testovány zátěžovými testy, které též neindikují zvýšené riziko ukončení činnosti
fondu. Administrátor k datu účetní závěrky rovněž neobdržel žádné nestandardní žádosti investorů fondu o ukončení
jejich účasti ve fondu. 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 hospodaření ve střednědobém a
dlouhodobém horizontu. Danou situaci nadále pečlivě sledujeme a budeme reagovat tak, abychom zmírnili dopad
těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.

Kromě výše uvedeného nejsou vedení Fondu známy jiné významné události, které by měly v vliv na účetní závěrku
k31.12.2019.

V Praze dne 30. 4. 2020

winco ecapitalSICAV, a. s.

AMISTA nve tiční společnost, a. s.

tát tární ředitel

l g. etr 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 podfondu 
wincome capital, podfond alfa 

Vyrok auditora 

Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky podfondu wincome capital, podfond alfa 
(dale take ,,Fond") sestavene na zaklade ceskych ucetnich predpisu, ktera se sklada 
z rozvahy k 31. prosinci 2019, vykazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho 
kapitalu za obdobi od 22. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a prilohy v ucetni zaverce, 
ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici 
informace. Udaje o Fondu jsou uvedeny v bode 1 prflohy 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 
obdobi od 22. ledna 2019 do 31. prosince 2019 v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy. 

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 pi'ijatym 
Komorou auditoru Geske republiky jsme na Fondu nezavisli a splnili jsme i dalsi eticke 
povinnosti vyplyvajici z uvedenych pi'edpisu. Domnivame se, ze dukazni informace, 
ktere jsme shromazdili, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadi'eni naseho 
vyroku. 

Ostatni informace 

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 pfsm. b) zakona o auditorech informace 
uvedene ve vyrocni zprave mimo ucetni zaverku a nasi zpravu auditora. Za ostatni 
informace odpovfda statutarni organ spolecnosti wincome capital SICAV, a.s. (dale take 
,,Spolecnost"). 

Nas vyrok k ucetni zaverce se k ostatnim informacfm nevztahuje. Presto je vsak soucasti 
nasich povinnostf souvisejicich s auditem ucetnf zaverky seznamenf se s ostatnimi 
informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamnem (materialnim) 
nesouladu s ucetni zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetnf 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 
vyznamnych (materialnich) ohledech vypracovany v souladu s pi'islusnymi pravnimi 
pi'edpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splnuji pozadavky 

KPMG Cesk3 republika Audit, s.r.o .. Clen sit8 nez8vis1Ych clensk}"ch spoletnosti KPMG Obchodni rejstfik vedeny lCO 49619187 
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organizatni jednotce, oddil C, vloika 24185 ID datove schr8nky· 8h3gtra 



pravnich predpisu na formalni nalezitosti a postup vypracovanf ostatnfch informaci 

v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda pripadne nedodrzeni uvedenych pozadavku 

by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnich informacf. 

Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadime, ze 

• ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazenf

v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu

s ucetni zaverkou a

• ostatni informace byly vypracovany v souladu s pravnimi predpisy.

Dale jsme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomi o Fondu, k nimz jsme 

dospeli pri 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 Spolecnosti za ucetni zaverku 

Statutarni organ Spolecnosti odpovida za sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a 

poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy a za takovy vnitrni kontrolni system, 

ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala 

vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. 

Pri sestavovani ucetni zaverky je statutarni organ Spolecnosti povinen posoudit, zda je 

Fond schopen nepretrzite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v prfloze v ucetni 

zaverce zalezitosti tykajicf se jeho nepi'etrziteho trvani a pouziti predpokladu 

nepi'etrziteho trvanf 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 odpovida spravni rada 

Spolecnosti. 

Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky 

Nasim cilem je ziskat pi'imei'enou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje 

vyznamnou (materialni) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat 

zpravu auditora obsahujici nas vyrok. Pi'imei'ena mfra jistoty je velka mira jistoty, 

nicmene neni zarukou, ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pi'edpisy ve 

vsech pi'ipadech v ucetni zaverce odhali pi'ipadnou existujici vyznamnou (materialni) 
nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dOsledku podvodO nebo chyb a povazuji se 

za vyznamne (materialni), pokud lze realne pi'edpokladat, ze by jednotlive nebo 

v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, ktera uzivatele ucetni zaverky na jejim 

zaklade prijmou. 

Pi'i provadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi predpisy je nasi povinnosti uplatnovat 

behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesni skepticismus. Dale je nasi 

povinnosti: 

• ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialni) nespravnosti ucetni zaverky
zpusobene podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorske postupy

reagujici na tato rizika a ziskat dostatecne a vhodne dukazni informace, abychom

na jejich zaklade mohli vyjadi'it vyrok. Riziko, ze neodhalime vyznamnou



(materialni) nespravnost, k nfz doslo v dusledku podvodu, je vetsf nez riziko 
neodhaleni vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene chybou, protoze 
soucastf podvodu mohou byt tajne dohody (koluze), falsovanf, umyslna opomenutf, 
nepravdiva prohlaseni nebo obchazeni vniti'nfch kontrol. 

• Seznamit se s vniti'nfm kontrolnfm systemem Spolecnosti relevantnfm pro audit
v takovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne
s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadi'it nazor na ucinnost jejfho
vniti'nfho kontrolnfho systemu.

• Posoudit vhodnost pouzitych ucetnfch pravidel, pi'imei'enost provedenych ucetnfch
odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarnf organ Spolecnosti uvedl
v pi'floze v ucetnf zaverce Fondu.

• Posoudit vhodnost pouzitf pi'edpokladu nepi'etrziteho trvanf pi'i sestavenf ucetnf
zaverky statutarnfm organem Spolecnosti a to, zda s ohledem na shromazdene
dukaznf informace existuje vyznamna (materialnf) nejistota vyplyvajfci z udalostf
nebo podminek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Fondu nepi'etrzite
trvat. Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialni) nejistota existuje,
je nasi povinnostf upozornit v nasf zprave na informace uvedene v teto souvislosti
v pi'iloze v ucetni zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadi'it
modifikovany vyrok. Nase zavery tykajici se schopnosti Fondu nepi'etrzite trvat
vychazejf z dukaznfch informacf, ktere jsme zfskali do data nasf zpravy. Nicmene
budouci udalosti nebo podmfnky mohou vest k tomu, ze Fond ztrati schopnost
nepretrzite trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, clenenf a obsah ucetnf zaverky, vcetne pi'flohy,
a dale to, zda ucetnf zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti
zpusobem, ktery vede k vernemu zobrazenf.

Nasi povinnosti je informovat osoby povei'ene spravou a i'fzenim 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 ucetnf zaverky 
podfondu wincome capital, podfond alfa k 31. prosinci 2019, na jehoz zaklade byla 
zpracovana tato zprava nezavisleho auditora. 

V Praze, dne 30. dubna 2020 

f"r\-f c; c'.;�,.,/ 1--r., 
'o I:� t:\u ,,t �

KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. 
Evidencni cislo 71 

ft, '-'. �' 

lng�di'ej Fikrle 
Partner 

/ 

��lck 
Ing. Veronika Strolena 

Partner 
Evidencnf cislo 2195 


	VZ Wincome SICAV
	WIN_CZ_AuditReport_Indiv_FS_CAS_A_fondy s pravni_osobnosti_2019

