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ÚÚÚÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVAVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVAVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVAVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA    

 

Vážení, 

v důsledku nízkoinflačního prostředí jak globálně, 

tak i u nás v České republice, se již nějakou dobu 

nacházíme v prostředí velmi nízkých úrokových 

sazeb. Spořitelé to vnímají přímo, neboť úroky 

z bankovních depozit razantně poklesly, často až 

k prakticky nulovým hodnotám.  Profesionální 

správci aktiv (portfolio manažeři) se potýkají s tím, 

že výnosy do splatnosti státních dluhopisů se v řadě 

případů dostaly do záporných hodnot. Pokud 

nabyvatel koupí takový dluhopis v primární emisi, 

dotuje emitenta dluhopisu vlastními penězi. To 

nyní platí nejen pro hlavní zahraniční trhy, které 

jsou vnímány jako makroekonomicky bezpečné – 

zejména Německo, ale i pro Českou republiku. 

Taková situace je na dluhopisových trzích bezprecedentní, je však vyvolána souhrou 

celé řady událostí posledních let. Patří k nim v Evropě jen pomalu odeznívající globální 

finanční krize (propuklá na finančních trzích v roce 2008), projevující se zejména na 

jihu Evropy, výrazně zvýšené geopolitické napětí v řadě oblastí světa, těžké propady 

cen komodit (ropa), velká opatrnost domácností pramenící z obav z budoucnosti a 

možná i některé výrobně-technologické faktory, postupně se promítající do nižší 

cenové hladiny – to vše vede k tomu, že ve většině světových ekonomik, včetně České 

republiky, je inflace výrazně pod úrovní, kterou by si centrální banky přály.  V obavě 

před propadem ekonomiky do dlouhodobé deflace (negativní zkušenosti s japonským 

scénářem devadesátých let) tak centrální banky dělají nejen standardní kroky na 

podporu ekonomiky (snížení úrokových sazeb), ale i nestandardní kroky (ať již 

pumpováním peněz do ekonomiky, pro které se vžil termín „kvantitativní uvolňování“, 

nebo cíleným oslabením kurzu domácí měny). 

V prostředí velmi nízkých úrokových sazeb více a více přestává dávat smysl držet na 

bankovních depozitech výrazně větší objem prostředků, než které potřebujeme 

z pohledu likvidní rezervy. Navíc makroekonomicky takový přístup ekonomice 

nepomáhá – makroekonomové by uvítali, kdyby spotřeba domácností rostla a 

dodatečně tak podpořila ekonomický růst. Není však nutné dlouze rozvádět, že i 

spotřeba má svá omezení -  podle možností bychom si měli budovat dlouhodobé 

finanční rezervy.  
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Vedle zřejmých cest k dlouhodobé finanční stabilitě domácností, jako je investice do 

vlastního bydlení, je dlouhodobě osvědčenou cestou investice do portfolia cenných 

papírů (typicky dluhopisů a akcií), a to při takové míře podstupovaného rizika, která 

vyhovuje našemu investičnímu profilu, reálně očekávanému zhodnocení, času, po 

který jsme ochotni a schopni spotřebu investovaných peněz odložit, atd. Důsledkem 

současného nízkoúrokového prostředí je to, že konzervativní portfolia, investující 

výhradně do bezpečných instrumentů (státní dluhopisy, apod.), svým výnosem klienta 

stěží uspokojí. Pro dosažení požadovaného vyššího výnosu je tedy nutné podstoupit 

vyšší míru rizika.  

Finanční trhy byly, jsou a budou volatilní. Tržní ceny rizikovějších instrumentů sice 

dlouhodobě statisticky rostou, ale zejména v kratších časových úsecích kolísají. Při 

investicích do cenných papírů je proto zásadní nejen důkladné vyhodnocení svých 

potřeb a očekávání před provedením investice, ale i vlastní disciplína a dodržení 

doporučeného investičního horizontu po té, kdy jsem investici provedl. Podléhání 

panice v situaci, kdy se finančním trhům krátkodobě nedaří, bývá zpravidla nejhorší 

alternativou.  

Velmi si vážíme toho, že máme řadu klientů, kteří jsou s námi již řadu let - dlouhodobě 

spokojení klienti jsou naší největší devizou. Rádi nabídneme své služby jak novým 

zájemcům o investiční fondy při minimální výši investice, tak zájemcům o individuální 

správu portfolia.  

Přeji šťastná investiční rozhodnutí  a vše dobré. 

 

  

 

 

 RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA 
 předseda představenstva 
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ZZZZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVAPRÁVA PŘEDSTAVENSTVAPRÁVA PŘEDSTAVENSTVAPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA    

    

Společnost pokračovala v obchodní strategii, stavějící na třech základních oblastech – 

obhospodařování a distribuce retailových fondů kolektivního investování, individuální 

správa majetku zákazníka a ad-hoc projekty fondů kvalifikovaných investorů.  V roční 

bilanci roku 2015 se ve všech třech oblastech podařilo dosáhnout nárůstu 

spravovaných aktiv. 

V oblasti retailových fondů kolektivního investování stavíme na dvou vzájemně se 

doplňujících fondech s flexibilní investiční strategií (fondy „do každého počasí“) – All 

Weather dluhopisový fond, investující globálně na dluhopisových trzích bez omezení 

ratingem emitenta, a All Weather růstový fond, investujícím převážně na globálních 

akciových trzích s možností využití i krátkých zajišťovacích pozic. Objem aktiv v obou 

fondech v roční bilanci vzrostl ze 318 mil. Kč na 494 mil. Kč. Na poli jejich distribuce 

jsme uzavřeli smlouvy o spolupráci s dalšími externími investičními zprostředkovateli. 

V oblasti individuální správy majetku zákazníka jsou našimi klienty jak významné 

právnické osoby, tak fyzické osoby. Většinu obhospodařovaného majetku představují 

právnické osoby, včetně společností se státní účastí. V uplynulém roce se dynamicky 

rozvíjel segment individuální správy majetku pro fyzické osoby, a to díky spolupráci s 

významným investičním zprostředkovatelem Swiss Life Select. Celkový objem aktiv 

v oblasti individuální správy majetku vzrostl z 5 055 mil. Kč na 5 123 mil. Kč.  

V oblasti fondů kvalifikovaných investorů jsme v uplynulém roce zahájili činnost 

investičního fondu s proměnným základním kapitálem s jedním podfondem, jehož 

rozhodujícím klientem je Českobratrská církev evangelická. Úlohou ČCE (A) 

Restitučního podfondu je v dlouhodobém horizontu zhodnocování svěřených 

prostředků z restitučních náhrad. Společně s již existujícími fondy kvalifikovaných 

investorů – Dluhopisový fond a Fond zemědělských komodit – vzrostl objem 

obhospodařovaných aktiv v této oblasti ze 427 mil. Kč na 502 mil. Kč. 

Výsledkem je meziroční nárůst obhospodařovaných aktiv ze 5 821 mil. Kč na 6 122 mil. 

Kč, tj. o 5,2 %. 

Účetní výsledek společnosti ovlivnil vývoj na finančních trzích, který byl méně příznivý 

než v předcházejícím roce. Absolutní výkonnost některých portfolií tak byla nižší než 

v roce 2014, což se promítlo v nižších inkasovaných výkonnostních odměnách. Výnosy 

z poplatků a provizí dosáhly 16,6 mil. Kč (27,6 mil. Kč v roce 2014). Výsledný čistý zisk 

společnosti dosáhl 1,1 mil. Kč (oproti 11,7 mil. Kč v roce 2014). 
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V roce 2016 budeme pokračovat v obchodní strategii, opřenou o výše uvedené oblasti. 

Vedle toho budeme nadále poskytovat podporu fondům skupiny Credit Suisse, 

registrovaným v České republice. 

 

 

 

 RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA 
 předseda představenstva 
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PROFIL SPOLEČNPROFIL SPOLEČNPROFIL SPOLEČNPROFIL SPOLEČNOSTIOSTIOSTIOSTI    

    

Název společnosti:Název společnosti:Název společnosti:Název společnosti:    WOOD & Company investiční společnost, a. s.  

Sídlo: Sídlo: Sídlo: Sídlo: Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00     

IČ:IČ:IČ:IČ: 60192445 

Datum vzniku společnosti:Datum vzniku společnosti:Datum vzniku společnosti:Datum vzniku společnosti: 26. října 1993 

Auditorské společnosti:Auditorské společnosti:Auditorské společnosti:Auditorské společnosti:    

Auditorem    WOOD & Company investiční společnosti, a.s. a níže uvedených fondů je 
společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 
00. 

• WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

• WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD 
& Company investiční společnost, a.s. 

• WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD                 
& Company investiční společnost, a.s. 

• WOOD & Company Fond zemědělských komodit – otevřený podílový fond, 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 
 

Auditorem fondu ČCE (A) Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 
648/1a, 186 00 Praha 8.  
 

Jediným akcionářemJediným akcionářemJediným akcionářemJediným akcionářem je WOOD & Company Group S.A., Munsbach, 6C, rue Gabriel 
Lippmann, , L-5365, Lucemburské velkovévodství. 

 

Hlavní činnosti společnosti vHlavní činnosti společnosti vHlavní činnosti společnosti vHlavní činnosti společnosti v    roce 2015:roce 2015:roce 2015:roce 2015:    

• administrace a obhospodařování speciálních fondů kolektivního investování,  
• administrace a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů, 

• obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na 
základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, 

• provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, 
avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům 
vydávaných investičním fondem,  

• poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů, 
• podpora lucemburských otevřených podílových fondů skupiny Credit Suisse,   

registrovaných v České republice.    
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K 31.12.2015 společnost obhospodařovala majetek v objemu 6,12 mld. CZK.  

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2015 byl tvořen výnosy 
z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií, poplatků za 
administraci a obhospodařování investičních fondů a poplatků za poskytování podpory 
prodeje lucemburských otevřených podílových fondů skupiny Credit Suisse v České 
republice. Podstatnou položkou nákladů jsou správní náklady, viz bod 5.3 přílohy 
účetní závěrky společnosti.  

Společnost nebyla v roce 2015 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a 
to ani jménem jí obhospodařovaných fondů. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 9. 

Společnost v roce 2015 nevynaložila výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a 
ochrany životního prostředí.  

Události po datu účetní závěrkyUdálosti po datu účetní závěrkyUdálosti po datu účetní závěrkyUdálosti po datu účetní závěrky: : : :     

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné relevantní události.  
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝMSTATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝMSTATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝMSTATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM    

 

Představenstvo společnosti kPředstavenstvo společnosti kPředstavenstvo společnosti kPředstavenstvo společnosti k    31.12.20131.12.20131.12.20131.12.2015555::::    

    
RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFARNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFARNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFARNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA    

Předseda představenstva od 13. listopadu 2009.  

Jaroslav Krabec se na finančních trzích pohybuje profesionálně již od roku 1994. Do 
WOOD & Company Financial Services, a.s. nastoupil jako investiční ředitel oddělení 
Asset Management v roce 2008. Předtím působil v ING Investment Management (ČR) 
v Praze a ING DSS v Bratislavě, kde byl členem představenstva a ředitelem investičního 
oddělení. Od převzetí společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s., skupinou WOOD & Company v listopadu 2009 je jejím předsedou 
představenstva. 

Ing. Jan Sýkora, MBAIng. Jan Sýkora, MBAIng. Jan Sýkora, MBAIng. Jan Sýkora, MBA    

Člen představenstva od 20. června 2011. 

Jan Sýkora zahájil svoji pracovní kariéru v r. 1994, při zakládání společnosti WOOD & 
Company Financial Services, a.s. Od r. 1995 působí ve firmě jako partner a řídí její 
české zázemí. V roce 2001, spolu s panem Vladimírem Jarošem, převzal společnost od 
zakládajících akcionářů a stal se předsedou představenstva společnosti Wood & 
Company Financial Services a.s. Jan Sýkora je odpovědný za řízení a strategická 
rozhodnutí v rámci skupiny WOOD & Co. V roce 2009 vedl jednání o akvizici 
společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 

Za rozhodné období se v představenstvu společnosti nezměnily žádné skutečnosti.   

 

Dozorčí rada kDozorčí rada kDozorčí rada kDozorčí rada k    31.12.20131.12.20131.12.20131.12.2015555: : : :     

Ing. Vladimír JarošIng. Vladimír JarošIng. Vladimír JarošIng. Vladimír Jaroš    

Předseda dozorčí rady od 24. října 2011.  

 

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.  

Člen dozorčí rady od 14. února 2012. 

 

Ing. Tomáš PilařIng. Tomáš PilařIng. Tomáš PilařIng. Tomáš Pilař    

Člen dozorčí rady od 8. března 2013.  

Za rozhodné období se v dozorčí radě společnosti nezměnily žádné skutečnosti.  
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Investiční tým kInvestiční tým kInvestiční tým kInvestiční tým k    31.12.20131.12.20131.12.20131.12.2015555: : : :     

    

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA     

Hlavní portfolio manažer, člen investičního týmu od 13. listopadu 2009, 
svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaroslav má 
bohatou zkušenost se správou širokého spektra portfolií, a to jak v 
obdobích významného růstu tržních cen rizikových aktiv (1997-99, 
2003-07), tak v obdobích těžkých krizí (2000-02, 2008-09). Více v oddíle 
Představenstvo společnosti. 

    

Ing. Jaromír Kaska Ing. Jaromír Kaska Ing. Jaromír Kaska Ing. Jaromír Kaska     

Junior portfolio manažer a člen investičního týmu od 7. března 2012, 

svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaromír je 

absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a účetnictví. Do 

společnosti nastoupil  na jaře 2012 na pozici junior portfolio manažera. 

Před tím pracoval jako junior analytik v Allianz pojišťovně.  
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PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍPODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍPODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍPODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ    

 

• WOOD & Company All Weather dluhopisový fond WOOD & Company All Weather dluhopisový fond WOOD & Company All Weather dluhopisový fond WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond,  

WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Speciální fond kolektivního investování. Fond byl vytvořen na základě 
rozhodnutí  České národní banky, které nabylo právní moci dne 10.6.2013. 
Fond byl zřízen na dobu neurčitou.   

• WOOD &WOOD &WOOD &WOOD &    Company All Weather růstový fond Company All Weather růstový fond Company All Weather růstový fond Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Speciální fond kolektivního investování. Fond byl zapsán do seznamu 
podílových fondů vedeného Českou národní bankou dne 4.3.2014 a vznikl 
dnem jeho zápisu do seznamu. Fond byl zřízen na dobu neurčitou. 

• WOOD & Company Dluhopisový fond WOOD & Company Dluhopisový fond WOOD & Company Dluhopisový fond WOOD & Company Dluhopisový fond ----    otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 15. 12. 2011 WOOD & 
Company Total Return Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company 
investiční společnost, a. s.) 

Fond kvalifikovaných investorů. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí České 
národní banky, které nabylo právní moci dne 9.8.2007. Fond byl zřízen na dobu 
neurčitou. 

• WOOD & Company Fond zemědělských komodit WOOD & Company Fond zemědělských komodit WOOD & Company Fond zemědělských komodit WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Fond kvalifikovaných investorů. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí České 
národní banky, které nabylo právní moci dne 24.9.2012. Fond byl zřízen na 
dobu neurčitou.   

• ČCE (A) Restituční podfondČCE (A) Restituční podfondČCE (A) Restituční podfondČCE (A) Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
    
Podfond investičního fondu s proměnným základní kapitálem. Podfond byl 
zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 
25. května 2015. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. 
 

Všechny uvedené otevřené podílové fondy jsou účetní jednotky bez právní 
subjektivity, zřízené v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb. 

 
Investiční tým všech výše uvedených fondů:Investiční tým všech výše uvedených fondů:Investiční tým všech výše uvedených fondů:Investiční tým všech výše uvedených fondů:    
Jaroslav Krabec a Jaromír Kaska (více v části Investiční tým). 
 
Depozitář Depozitář Depozitář Depozitář všech výše uvedených fondů:všech výše uvedených fondů:všech výše uvedených fondů:všech výše uvedených fondů:    
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
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WOOD & CWOOD & CWOOD & CWOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FONDOMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FONDOMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FONDOMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND    ----    

----    OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FONDOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FONDOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FONDOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
    

Základní údaje o fonduZákladní údaje o fonduZákladní údaje o fonduZákladní údaje o fondu::::    

ISIN: CZ0008474012 - Kapitalizační třída  
ISIN: CZ0008474004 - Dividendová třída 

Vznik fondu: 10.6.2013 

Právní informace: Fond je speciálním 
fondem kolektivního investování 

Daňový domicil: Česká republika 

Měna fondu: CZK 

Distribuce výnosu:  

- - Reinvestiční (Kapitalizační třída) 
- Čtvrtletní výplata dividendy 

(Dividendová třída) 

K 31.12.2014 jsou veškerá aktiva 
fondu v Kapitalizační třídě. 
Dividendová třída je prázdná, fond 
proto nevyplácel žádné dividendy. 

 

Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:    

Fond uplatňuje flexibilní investiční 
strategii zaměřenou na globální 
dluhopisové trhy s cílem profitovat z 
možných tržních neefektivit. Podle 
očekávaného vývoje na trzích Fond 
aktivně realokuje aktiva mezi 
konzervativními dluhopisy s 
investičním ratingem a rizikovějšími 
dluhovými nástroji se spekulativním 
ratingem či bez ratingu a aktivně 
vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v 
závislosti na předpokládaném vývoji 
tržních úrokových sazeb a kreditních 
spreadů. Doporučený investiční horizont 
jsou 3 roky a déle. Riziková třída fondu je 
4 na stupnici 1-7 syntetického ukazatele. 
Vážená průměrná modifikovaná durace 
Fondu se může flexibilně měnit 
v širokém intervalu v závislosti na situaci 
na dluhopisových trzích. Není omezena 
žádným limitem. 

 

Komentář manažera fonduKomentář manažera fonduKomentář manažera fonduKomentář manažera fondu    

Fond je charakterizován jako dluhopisový 

fond s velmi flexibilní investiční strategií 

bez regionálního omezení nebo omezení 

ratingu emitenta s aktivně řízeným 

měnovým rizikem. Hodnota podílového 

listu Fondu vzrostla v roce 2015 o +0,8 % 

na 1,0723 Kč. Fond byl v průběhu 

minulého roku alokován tak, aby 

zohlednil rozevírající se nůžky mezi 

výkonností evropské a americké 

ekonomiky. Zatímco evropská ekonomika 

se stále nacházela ve strukturální krizi na 

pokraji recese, ekonomika USA 

vykazovala známky robustního oživení 

s předpokládanou normalizací úrokových 

sazeb. První čtvrtletí tak bylo i díky 

otevřené expozici na americký dolar pro 

Fond velice úspěšné. Avšak s růstem 

rizikové averze a volatility na finančních 

trzích v důsledku obav ze zpomalení 

čínské ekonomiky, eskalace 

geopolitických napětí a dalšího 

výrazného propadu cen ropy na 

světových trzích skokově korigovaly 

rizikovější (tzv. „high yield“) dluhopisy, a 

to primárně komoditních společností, což 

se projevilo nejen korekcí cen dluhopisů 

na rizikovější části portfolia, ale i vznikem 

nových investičních příležitostí. 

Stabilizaci poskytla dluhopisovým trhům 

koncem roku uvolněnější politika 

centrálních bank. 

    

    

    

Investiční společnost 
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Vývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v    roce 2015 (Kapitalizační třída):roce 2015 (Kapitalizační třída):roce 2015 (Kapitalizační třída):roce 2015 (Kapitalizační třída):    

Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový lHodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový lHodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový lHodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list ist ist ist 
za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:    

    2015201520152015    2014201420142014    2013201320132013    

Hodnota fondového kapitálu na konci období (tis. Kč) 282 410 193 883 72 161 

Hodnota fondového kapitálu na jeden podílový list na konci 
období (Kč) 

1,0723 1,0633 1,0176 

    

Struktura portfolia dle typu Struktura portfolia dle typu Struktura portfolia dle typu Struktura portfolia dle typu aktivaktivaktivaktiv    kkkk    31.12. 201531.12. 201531.12. 201531.12. 2015        

  

1,05

1,07

1,09

1,11

Investiční společnost 

34%

27%

16%

20%

3%

Státní dluhopisy Korporátní dluhopisy Dluhopisy fin. Institucí Hotovost Podílové fondy + ETF
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Údaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:    

    
ISINISINISINISIN    

    
NázevNázevNázevNázev    

    
Pořizovací objem Pořizovací objem Pořizovací objem Pořizovací objem 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    

    
Tržní objem Tržní objem Tržní objem Tržní objem 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    

Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové 
hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku 

fondu (%)fondu (%)fondu (%)fondu (%)    

BÚ-CZK    suma BÚ CZK    51 862 300,86    51 862 300,86    18,36    

US731011AT95 Poland GB 3,00/23 9 933 103,17 10 180 214,83 3,60 

XS0764313614    CEZ 4,25/22    9 273 369,08    9 579 638,70    3,39    

XS0783933350    EP Energy 5,875/19    9 082 572,75    9 083 954,91    3,22    

XS1118586244    Atrium 3,625/22    8 360 513,87    8 408 112,14    2,98    

XS1082660744    PKN 2,50/21    8 205 290,00    8 260 636,94    2,93    

CZ0001004113    ST.DLUHOP. VAR/20    7 876 500,00    8 056 533,33    2,85    

CZ0001002547    ST.DLUHOP. 5,70/24    6 566 000,00    7 449 208,33    2,64    

LU0530119774    
Commerzbank Bund Short 
ETF    

8 068 899,35    7 329 711,04    2,60    

PL0000107264    Poland GB 4,00/23    6 929 671,89    7 234 843,53    2,56    

US445545AL04    HGB 5,375/24    4 931 525,00    6 901 283,18    2,44    

SK4120010430    Slovakia GB 1,375/27    6 166 176,30    6 220 532,31    2,20    

CZ0001003859    ST.DLUHOP.2,50/28    4 744 500,00    6 078 902,78    2,15    

US77586TAA43    Romania GB 6,75/22    6 036 264,56    5 978 078,44    2,12    

XS0431928414    Arcelormittal 9,375/16    5 663 779,00    5 890 495,56    2,09    

XS0927637818    Slovenia GB 5,85/23    5 709 575,00    5 702 594,10    2,02    

CZ0000000559    Pegas 2,85/18    5 477 565,00    5 611 879,17    1,99    

AT0000A0R2J2    Austria T&S  5,00/16    5 879 392,50    5 607 440,58    1,99    

XS0954674312    
Hungarian development 
bank 6,25/20    

5 531 434,00    5 547 464,79    1,96    

XS0834435702    
MOL Group Finance 
6,25/19    

5 572 255,10    5 382 833,40    1,91    

US900123CF53    Turkey GB 5,75/24    4 453 398,25    5 335 982,24    1,89    

US87264AAF21    T-Mobile USA 6,542/20    5 412 341,00    5 303 606,78    1,88    

XS0853036860    Hrelec 6,00/17    4 174 159,00    5 268 198,93    1,87    

XS0783934085    PKOBP 4,63/22    4 047 389,80    5 253 996,84    1,86    

CZ0003510901    Penta 5,85/16    5 000 500,00    5 128 687,50    1,82    

HU0000402383    HGB 6,00/23    4 955 643,00    5 098 141,62    1,81    

CZ0003510646    CPI 6,05/16    5 000 500,00    5 071 465,28    1,80    

CZ0003512782    CPI 4,75/19    5 000 500,00    5 086 250,00    1,80    

XS0245704449    NIB Capital VAR/16    4 561 750,00    4 998 900,00    1,77    

XS1090620730    Net4Gas 2,25/21    4 466 480,00    4 695 182,88    1,66    

US900123CA66    Turkey GB 3,25/23    3 561 381,20    4 605 382,96    1,63    

XS1060842975    Romania GB 3,625/24    4 091 479,15    4 538 537,85    1,61    

USG03762CG79    Anglo American 2,625/17    4 523 597,60    4 347 681,57    1,54    

XS0305384124    Croation Bank 5,00/17    4 303 163,00    4 257 744,45    1,51    

HU0000402748 HGB 5,50/25 4 367 314,20 4 120 612,78 1,46 

XS1085735899 PORTUGAL GB 5,125/24 3 743 368,56 4 133 164,56 1,46 

PL0000107587 Poland GB 0,00/16 3 851 889,20 3 991 204,35 1,41 

BÚ-EUR suma BÚ EUR 3 057 892,10 3 057 332,30 1,08 

XS0776111188 Agrokor 9,875/19 2 938 352,50 2 944 952,16 1,04 

Investiční společnost 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKA    – WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Závěrka výše uvedeného fondu tvoří Přílohu č. 1 této výroční zprávy. 

 

  

Investiční společnost 
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORA    – WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

  

Investiční společnost 
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WOOD & CWOOD & CWOOD & CWOOD & COMPANY ALL WEATHER ROMPANY ALL WEATHER ROMPANY ALL WEATHER ROMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝŮSTOVÝŮSTOVÝŮSTOVÝ    FONDFONDFONDFOND    ––––        

- OTEVŘENÝOTEVŘENÝOTEVŘENÝOTEVŘENÝ PODÍLOPODÍLOPODÍLOPODÍLOVÝ FONDVÝ FONDVÝ FONDVÝ FOND 

    

Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:    

ISIN: CZ0008474285 

Vznik fondu: 4.3.2014 

Právní informace: Fond je speciálním 
fondem kolektivního investování 

Daňový domicil: Česká republika 

Měna fondu: CZK 

Distribuce výnosu: Reinvestiční 

 

Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:    

Investiční strategii fondu lze 
charakterizovat jako velmi flexibilní. 
Fond investuje do různých druhů 
finančních aktiv na globálních trzích, 
zejména do akcií, dluhopisů, komodit 
i finančních derivátů, a to bez 
omezení regionem či zaměřením na 
určité odvětví. Vedle 
běžných dlouhých pozic může využít 
i krátkých pozic.  
Fond nevyužívá k porovnání své 
výkonnosti žádný benchmark, jeho 
cílem je dosažení kladné výkonnosti a 
zhodnocení podílového listu.  

Doporučený investiční horizont je  5 

let a déle. Riziková třída fondu je 6 na 

stupnici 1-7 syntetického ukazatele. 

 

Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:    

I přes relativně pozitivní začátek nebyl zbytek 

uplynulého roku rizikovým aktivům příznivě 

nakloněn. Po pozitivním čtvrtletí zasáhla 

finanční trhy vlna volatility, kterou vyvolalo 

eskalující geopolitické napětí na Blízkém 

východě a táhlý konflikt mezi Ruskem a 

západními mocnostmi na Ukrajině. Během 

roku se přidaly obavy ze zpomalení čínské 

ekonomiky, které odstartovaly mohutný 

výprodej na tamním akciovém trhu. Další 

poklesy cen ropy na světových trzích byly, 

kromě zvýšení těžby některých států, dávány 

do souvislosti s negativními dopady 

možného omezování čínské spotřeby na 

globální poptávku. Důsledkem byla razantní 

korekce akciových trhů vyspělých i 

rozvíjejících se ekonomik, přičemž rozvíjející 

se trhy padaly s propadem ceny ropy ještě 

více. Zvýšená riziková averze se negativně 

projevila ve výkonnosti Fondu, jehož 

investiční strategie umožňuje investovat do 

různých tříd aktiv, avšak s převahou akciové 

složky. Navzdory uplatňování long/short 

strategie a alespoň částečné realizaci zisků 

na tzv. „krátkých pozicích“ se hodnota 

podílového listu v roce 2015 snížila o -5,1% 

na 0,8941 Kč na konci roku. I nadále však 

věříme, že akcie investorům přinesou vyšší 

zhodnocení v porovnání s konzervativními 

(zejména státními) dluhopisy, jejichž výnosy 

se nacházejí na historických minimech a pro 

kratší dobu do splatnosti mají záporný výnos. 

Atraktivita zejména dividendových akcií tak 

roste. 

    

Investiční společnost Investiční společnost 
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Vývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v    rocrocrocroce 2015 e 2015 e 2015 e 2015     

    

    

Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list 
za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:    

    2015201520152015    2014201420142014    2013201320132013    

Hodnota fondového kapitálu na konci období (tis. Kč) 211 861 124 799 Fond 
založen v 

2014 

Hodnota fondového kapitálu na jeden podílový list na konci 
období (Kč) 

0,8941 0,9446 Fond 
založen v 

2014  

    

Struktura portfolia dle typu aktivStruktura portfolia dle typu aktivStruktura portfolia dle typu aktivStruktura portfolia dle typu aktiv    kkkk    31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015    

    

  

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

1,01

1,03

Investiční společnost 

78%

8%

14%

Akcie Dluhopisy Hotovost
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Údaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:daje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu:    

    
ISINISINISINISIN    

    
NázevNázevNázevNázev    

    
PořizoPořizoPořizoPořizo

vací vací vací vací 
objem objem objem objem 

    
Tržní objem Tržní objem Tržní objem Tržní objem 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    

Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové 
hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku 

fondu (%)fondu (%)fondu (%)fondu (%)    

BÚ-EUR    suma BÚ EUR    23 
528 

23 530 447,79    11,11    

US74347B3006 Proshares UltraShort S&P500 12 
160 

11 769 919,79 5,56 

NL0000303600    ING GROEP NV    9 645 
578,0

8 916 223,13    4,21    

CZ0008019106    KOMERČNÍ BANKA    8 522 
982,4

8 563 500,00    4,04    

US03027X1000    American Tower    8 930 
263,5

8 423 403,80    3,98    

US0378331005    Apple    9 213 
532,0

8 309 258,08    3,92    

AT0000606306    Raiffeisen Bank    8 811 
307,2

7 998 036,99    3,78    

US31428X1063    FedEx Corp    8 177 
520,1

7 822 386,21    3,69    

US1729674242    Citigroup Inc.    6 837 
704,4

7 065 531,00    3,33    

DE0007100000    Daimler AG    7 247 
867,1

6 897 812,36    3,26    

CZ0009093209    O2 C.R.    6 273 
896,0

6 777 000,00    3,20    

HU0000073507    Magyar Telekom    6 283 
186,4

6 427 162,70    3,03    

US78388J1060    SBA Communications    5 654 
045,9

5 941 611,00    2,80    

US8873173038    Time Warner Inc    6 213 
874,4

5 875 647,17    2,77    

US06739H2976    IPATH COFFEE SUBIN    6 389 
359,6

5 868 393,60    2,77    

US7415034039    PriceLine Group    4 285 
115,9

5 380 391,00    2,54    

SK4120010430    Slovakia GB 1,375/27    5 045 
253,3

5 089 526,44    2,40    

BÚ-CZK suma BÚ CZK 4 959 
349,5

4 959 349,59 2,34 

US445545AL04    HGB 5,375/24    3 576 
067,9

4 692 872,56    2,22    

PLNETIA00014    Netia SA    4 713 
600,6

4 638 978,00    2,19    

JE00B3DCF752    Atrium European Real Estate    5 288 
462,6

4 622 803,26    2,18    

AT0000969985    Austria Technologie & System    2 827 
754,1

4 525 066,00    2,14    

CZ0005112300    ČEZ    5 403 
611,2

4 488 318,60    2,12    

DE000ENAG999    E.ON    4 477 
765,9

4 344 484,95    2,05    

CZ0009000121    Kofola CS    3 927 
500,0

3 773 000,00    1,78    

AT0000809058    Immofinanz AG    3 921 
503,7

3 747 448,65    1,77    

US9011091082    Tutor Perini    4 639 
640,3

3 365 985,46    1,59    

US6516391066    Newmont Mining Corporation    4 015 
897,5

3 349 378,20    1,58    

DE0007664005    Volkswagen    5 087 
343,4

3 268 808,88    1,54    

CZ0005124420    Pivovary Lobkowicz    2 459 
064,0

3 059 150,00    1,44    

CZ0003510646    CPI 6,05/16    3 000 
500,0

3 042 879,17    1,44    

US74347X8496    Proshares Short 20+    2 857 
620,5

2 946 708,10    1,39    

CZ0000000559    Pegas 2,85/18    2 490 
075,0

2 550 854,17    1,20    

LU0530119774    Commerzbank Bund Short ETF    2 702 
048,2

2 493 704,85    1,18    

NL0009604859    Fortuna CD    3 743 
784,8

2 375 394,00    1,12    

US1651671075    Chesapeake Energy    5 805 
551,3

2 234 160,00    1,05    

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKA – WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Závěrka výše uvedeného fondu tvoří Přílohu č. 2 této výroční zprávy 

  

Investiční společnost 
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORA – WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

  

Investiční společnost 
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WOOD & COMPANY WOOD & COMPANY WOOD & COMPANY WOOD & COMPANY DLUPISOVÝDLUPISOVÝDLUPISOVÝDLUPISOVÝ    FOND FOND FOND FOND ––––    

- OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FONDNDNDND    

    

Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:    

ISIN: CZ0008472826 

Vznik fondu: 9.8.2007 

Právní informace: Fond je fondem 
kvalifikovaných investorů 

Daňový domicil: Česká republika 

Měna fondu: CZK 

Distribuce výnosu: Reinvestiční 

 

Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:    

Fond je určen kvalifikovaným 
investorům, kteří mají zkušenost s 
různými nástroji finančního trhu a jsou 
ochotni akceptovat možná rizika 
vyplývající z konstrukce, strategie a 
jednotlivých expozic Fondu. Výkonnost 
Fondu je poměřována s indexem 
celkového výkonu českých státních 
dluhopisů CZK EFFAS 1-7 Yr, sníženého o 
celkovou nákladovost Fondu.  
Fond investuje většinu svého majetku 
do kvalitních dluhopisů s ratingem 
investičního stupně (S&P, Moody's), a to 
převážně do českých státních dluhopisů. 
Investiční nástroje, které nemají rating 
investičního stupně, mohou tvořit 
maximálně 10% portfolia. Fond výslovně 
neinvestuje do akcií ani do investičních 
nástrojů, kopírujících výkonnost 
akciových indexů.  

Fond je denominován v CZK, stejně jako 
naprostá většina instrumentů v 
portfoliu. Minoritní část portfolia (do 
10%) může nést otevřené měnové riziko 
cizích měn. Doporučený investiční 
horizont je  3 roky a déle. Riziková třída 
fondu je 2 na stupnici 1-7 syntetického 
ukazatele.

 
 

Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:Komentář manažera fondu:    
    

Fond si v roce 2015 připsal opětovně 

kladnou výkonnost, když na finančních 

trzích převládla averze k riziku a 

preference investorů se tak opět 

přiklonily na stranu bezpečně vnímaných 

aktiv. Díky konzervativní strategii Fondu, 

který investuje významnou část aktiv do 

českých státních dluhopisů a kvalitních 

korporátních dluhopisů s ratingem 

v investičním stupni, vzrostla hodnota 

podílového listu Fondu o +1,73% na 

1,3291 Kč. Relativní nadvýnos nad 

českými státními dluhopisy přinesla mimo 

jiné širší regionální diverzifikace Fondu a 

postupné zvyšování podílu v korporátních 

dluhopisech, odpovídajících svým 

kreditním profilem investiční strategii 

Fondu. Hlavním faktorem pro růst 

hodnoty podílového listu Fondu nicméně 

v uplynulém roce představovala uvolněná 

měnová politika centrálních bank a 

prostředí přetrvávajících nízkých 

úrokových sazeb v globální ekonomice, 

kdy Evropská centrální banka v boji s 

deflací v Eurozóně přistoupila jako další 

v řadě k záporným úrokovým sazbám na 

bankovní depozita a stlačila tak výnosy do 

splatnosti dluhopisů makroekonomicky 

stabilních zemí Eurozóny k historickým 

minimům. 

    
    

Investiční společnost Investiční společnost 
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Vývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v    roce 2015roce 2015roce 2015roce 2015    
    

    
    

Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list 
za poslední tři uplynulá obdobza poslední tři uplynulá obdobza poslední tři uplynulá obdobza poslední tři uplynulá období:í:í:í:    

    2015201520152015    2014201420142014    2013201320132013    

Hodnota fondového kapitálu na konci období (tis. Kč) 383 831 368 262 376 223 

Hodnota fondového kapitálu na jeden podílový list na konci 
období (Kč) 

1,3291 1,3065 1,2236 

    

Struktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv k    31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015    

    

 

 

 

 1,30

 1,31

 1,32

 1,33

 1,34

45%

12%
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5%

Státní dluhopisy CZ Státní dluhopisy ostatní Dluhopisy fin. institucí

Korporátní dluhopisy Hotovost Komunální dluhopisy CZ
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Údaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetkuÚdaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetkuÚdaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetkuÚdaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku    fondufondufondufondu        
 

    
ISINISINISINISIN    

    
NázevNázevNázevNázev    

    
Pořizovací Pořizovací Pořizovací Pořizovací 
objem (Kč)objem (Kč)objem (Kč)objem (Kč)    

    
Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)    

Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové 
hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku 

fondu (%)fondu (%)fondu (%)fondu (%)    

CZ0001002471    ST. DLUHOP. 5,00/19    35 308 984,00    39 850 873,33    10,38    

BÚ-CZK suma BÚ CZK 35 587 843,67 35 587 843,67 9,27 

CZ0001003123    ST. DLUHOP. VAR/23    31 401 200,00    33 979 272,22    8,85    

CZ0001003438    ST.DLUHOP. VAR/17    33 079 600,00    32 963 377,78    8,59    

CZ0001002851    ST. DLUHOP: 3,85/21    20 689 611,11    24 625 638,89    6,42    

CZ0001001317    ST.DLUHOP. 3,75/20    21 800 500,00    23 819 000,00    6,21    

CZ0001500110    Hl. M. Praha 4,25/21    19 499 500,00    20 774 590,28    5,41    

SK4120008871    Slovakia GB 3,375/24    15 280 494,44    19 993 448,54    5,21    

AT0000A1AUY6    ERSTE VAR/19    18 491 250,00    18 734 790,69    4,88    

CZ0001002331    ST. DLUHOP. VAR/16    15 791 370,32    16 151 648,89    4,21    

XS1090620730    Net4Gas 2,25/21    11 413 560,00    11 998 800,68    3,13    

XS0764313614    CEZ 4,25/22    11 076 397,79    11 442 346,22    2,98    

US77586TAA43    Romania GB 6,75/22    11 346 561,10    11 059 445,12    2,88    

XS1077088984    
SPP Distribucia 
2,625/21    

11 101 632,18    10 815 619,38    2,82    

XS0783933350    EP Energy 5,875/19    10 999 109,21    10 597 947,40    2,76    

XS0792803131    CEB VAR/18    10 000 500,00    10 276 383,33    2,68    

XS1118586244    Atrium 3,625/22    9 722 979,75    9 809 464,17    2,56    

CZ0003510885    České dráhy VAR/18    7 960 660,00    8 245 846,67    2,15    

CZ0003512782    CPI 4,75/19    7 500 500,00    7 629 375,00    1,99    

SK4120007543    Slovakia GB 4,35/25    5 552 660,00    7 291 617,91    1,90    

CZ0000000559    Pegas 2,85/18    6 971 310,00    7 142 391,67    1,86    

XS0927637818    Slovenia GB 5,85/23    5 709 575,00    5 702 594,10    1,49    

XS0245704449    NIB Capital VAR/16    4 100 500,00    4 998 900,00    1,30    

    
UČETNÍ ZÁVĚRKAUČETNÍ ZÁVĚRKAUČETNÍ ZÁVĚRKAUČETNÍ ZÁVĚRKA    – WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 
 
Závěrka výše uvedeného fondu tvoří Přílohu č. 3 této výroční zprávy. 

        

Investiční společnost 
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORA  – WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový 

fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

     

Investiční společnost Investiční společnost 
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WOOD & COMPANY FOND WOOD & COMPANY FOND WOOD & COMPANY FOND WOOD & COMPANY FOND ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODITZEMĚDĚLSKÝCH KOMODITZEMĚDĚLSKÝCH KOMODITZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT––––    

- OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOOTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FONDNDNDND    

 

Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:Základní údaje o fondu:    

ISIN: CZ0008473758 

Vznik fondu: 24.9.2012 

Právní informace: Fond je fondem 
kvalifikovaných investorů 

Daňový domicil: Česká republika 

Měna fondu: CZK 

Distribuce výnosu: Reinvestiční 

 

Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:Charakteristika:    

Fond je určen kvalifikovaným 
investorům. Investiční strategie fondu je 
zaměřena na komoditní trhy s převahou 
zemědělských komodit. Fond investuje 
minimálně 80% svého majetku do 
investičních nástrojů, které představují 
expozici v zemědělských komoditách. 
Fond může umístit maximálně 20% 
objemu majetku do dalších komodit. 
Pozice v hotovosti a dalších 
instrumentech peněžního trhu bude 
zpravidla nízká - cílem Fondu je být plně 
zainvestován na komoditním trhu s 
rozhodující převahou zemědělských 
komodit. Doporučený investiční 
horizont je 5 let a déle. Riziková třída 
fondu je 6 na stupnici 1-7 syntetického 
ukazatele.  

Výkonnost Fondu je poměřována s 
indexem zemědělských komodit DBIQ, 
sníženého o celkovou nákladovost.

 

 

Komentář manažera Komentář manažera Komentář manažera Komentář manažera fondufondufondufondu    

    

Ani rok 2015 nepřinesl obrat v negativním 

trendu na komoditních trzích. Podobně 

jako v minulých letech hodnota podílového 

listu Fondu zaznamenala pokles, tentokrát 

o razantních -17 % na 0,6534 Kč ke konci 

roku. Prostředí nízké míry inflace 

v globálním měřítku, kdy se ekonomiky 

vyspělých zemí naopak snaží bránit před 

deflačními tlaky, není pro zemědělské 

komodity příznivé a v současné době se 

ceny zemědělských komodit nacházejí na 

dlouholetých minimech. Predikovat 

budoucí vývoj je velmi nelehké. V příštích 

letech budou hrát s velkou 

pravděpodobností klíčovou roli klimatické 

změny v jednotlivých regionech, které se 

promítnou do místní úrody. Koncem 

uplynulého roku se postupně formoval jev 

zvaný El Niño – klimatická anomálie teploty 

horní vrstvy oceánu v tropické / 

subtropické oblasti, která může vyvolat 

významné změny cirkulace a objemu srážek 

na pevnině – to vše s potenciálem 

významně ovlivnit úrodu v zasažených 

oblastech a skokově posunout ceny 

vybraných zemědělských komodit. Do jaké 

míry se však tento poměrně složitý kauzální 

řetězec naplní a skutečně tak v roce 2016 

ovlivní ceny zemědělských komodit, je 

otevřené. Měnové riziko USD/CZK (všechny 

podkladové instrumenty v portfoliu Fondu 

jsou denominovány v USD) je v souladu se 

statutem Fondu zajišťováno do CZK. 

    

    

Investiční společnost Investiční společnost 
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Vývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list vVývoj hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list v    roce 2015roce 2015roce 2015roce 2015    

    

    

Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list Hodnota fondového kapitálu a fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list 
za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:za poslední tři uplynulá období:    

    

Struktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv kStruktura portfolia dle typu aktiv k    31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015    

 

    2015201520152015    2014201420142014    2013201320132013    

Hodnota fondového kapitálu na konci období (tis. Kč) 46 157 58 503 4 41 479 

Hodnota fondového kapitálu na jeden podílový list na konci 
období (Kč) 

0,6534 0,7870 0,8296 

Investiční společnost 

27%

33%

8%

3%

3%

3%

6%

17%

RJA US DBA US Kakaové boby Káva

Třtinový cukr Hotovost Skot/vepřové JJA US



 

33 

 

Údaje o majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu 

    
ISINISINISINISIN    

    
NázevNázevNázevNázev    

    
Pořizovací objem Pořizovací objem Pořizovací objem Pořizovací objem 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    

    
Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)Tržní objem (Kč)    

Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové Podíl na celkové 
hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku hodnotě majetku 

fondu (%)fondu (%)fondu (%)fondu (%)    

US73936B4086    
POWERSHARES DB 
AGRICULTURE F    

16 414 544,80    15 122 541,99    32,76    

US8702976031    
ELEMENTS -ROGERS 
AGRI TOT RET    

13 946 693,35    12 523 694,52    27,13    

US06739H2067    
IPATH 
AGRICULTURE    

9 941 086,24    7 770 921,42    16,84    

US06739H3131    
IPATH COCOA 
SUBIN    

2 982 971,36    3 487 474,11    7,56    

US06739H7439    
IPATH LIVESTOCK 
SUBIN    

2 660 122,37    2 875 145,47    6,23    

US06739H2976    
IPATH COFFEE 
SUBIN    

2 467 750,97    1 564 904,96    3,39    

US88166A4094    
TEUCRIUM SUGAR 
FUND    

1 140 560,17    1 323 566,03    2,87    

BÚ-CZK suma BÚ CZK 882 469,74 882 469,74 1,91 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKA – WOOD & Company Fond zemědělských komodit – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Závěrka výše uvedeného fondu tvoří Přílohu č. 4 této výroční zprávy. 

  

Investiční společnost 
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORA – WOOD & Company Fond zemědělských komodit – otevřený 

podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

  

Investiční společnost 
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ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCHÚDAJE O OBCHODNÍCÍCHÚDAJE O OBCHODNÍCÍCHÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH    SSSS    CENNÝMI PAPÍRYCENNÝMI PAPÍRYCENNÝMI PAPÍRYCENNÝMI PAPÍRY    

  

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 vykonávaly pro společnost a jí obhospodařované fondy 

činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce: 

 

� Česká spořitelna, a.s.  
 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

 

� Československá obchodní banka, a.s. 
 Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

 

� UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 

 

� WOOD & Company Financial Services,  a.s.  
 Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 

 

� WOOD & Company Financial Services,  a.s., Milan Branch 
 Milan, Via Vittor Pisani 22, PSČ 201 24, Italy  
 

� PPF banka, a.s. 
  Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 

  

Investiční společnost 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCHZPRÁVA O VZTAZÍCHZPRÁVA O VZTAZÍCHZPRÁVA O VZTAZÍCH    

  

Zpráva představenstva společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., o 

vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“). V 

souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem 

Palladium,  Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ: 110 00, IČ: 60192445, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, odd. B, vložka 2206 (dále 

jen „Zpracovatel“) za účetní období 1.1.2015 až  31.12.2015 (dále jen „Účetní období“) 

zpracoval tuto Zprávu o vztazích: 

Zpracovatel je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující 

vztahy mezi Zpracovatelem a ovládající osobou a dále mezi Zpracovatelem a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“). 

Schéma osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě popisovány vSchéma osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě popisovány vSchéma osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě popisovány vSchéma osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě popisovány v    průběhu účetního období:průběhu účetního období:průběhu účetního období:průběhu účetního období:    

    

 

Ovládající osoba:Ovládající osoba:Ovládající osoba:Ovládající osoba:    

� WOOD & Company Group S.A.WOOD & Company Group S.A.WOOD & Company Group S.A.WOOD & Company Group S.A.    

Sídlo: Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Lucemburské 
velkovévodství 
Vztah ke Zpracovateli: přímo ovládající osoba. 

  

Investiční společnost 
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- Ostatní Propojené osoby:Ostatní Propojené osoby:Ostatní Propojené osoby:Ostatní Propojené osoby:    

� Wood and Company Financial Services AGWood and Company Financial Services AGWood and Company Financial Services AGWood and Company Financial Services AG    
Sídlo: Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko. 

 

� Wood and Company Holding AGWood and Company Holding AGWood and Company Holding AGWood and Company Holding AG    
Sídlo:    Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko. 
 

� Wood & Company, a.s.Wood & Company, a.s.Wood & Company, a.s.Wood & Company, a.s. 
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02, Bratislava, Slovensko 
 

� WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.WOOD & Company Funds SICAV p.l.c.    
Sídlo: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Birkirkara BKR 3000, Malta. 

 

� WOOD & WOOD & WOOD & WOOD & Company Holding LimitedCompany Holding LimitedCompany Holding LimitedCompany Holding Limited    
Sídlo: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta. 

 

� WOOD & Company Financial Services, a.sWOOD & Company Financial Services, a.sWOOD & Company Financial Services, a.sWOOD & Company Financial Services, a.s 
Sídlo: náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1. 
 

Struktura vztahů mezi Propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsobStruktura vztahů mezi Propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsobStruktura vztahů mezi Propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsobStruktura vztahů mezi Propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob    a a a a 

prostředky ovládání:prostředky ovládání:prostředky ovládání:prostředky ovládání:    

V průběhu výše uvedeného období byl Zpracovatel ovládán společností WOOD & 
Company Group S.A. se sídlem Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, 
Lucemburské velkovévodství.  

WOOD & Company Group S.A. je jediným akcionářem Zpracovatele a disponuje proto 
100% hlasovacích práv. Nejvyšším orgánem Zpracovatele je valná hromada, jejíž 
působnost vykonává jediný akcionář WOOD & Company Group S.A. Do působnosti 
valné hromady náleží mimo jiné volba členů dozorčí rady a členů představenstva 
včetně volby předsedy a místopředsedy představenstva. Představenstvo Zpracovatele 
vykonává svou působnost s péčí řádného hospodáře a za výkon své činnosti odpovídá 
v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky. 

 

Jednání učiněná vJednání učiněná vJednání učiněná vJednání učiněná v    posledním účetnímposledním účetnímposledním účetnímposledním účetním    období na popud nebo vobdobí na popud nebo vobdobí na popud nebo vobdobí na popud nebo v    zájmu ovládající osoby zájmu ovládající osoby zájmu ovládající osoby zájmu ovládající osoby 
nebo jiných Propojených osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního nebo jiných Propojených osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního nebo jiných Propojených osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního nebo jiných Propojených osob týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního 
kapitálu Zpracovatele:kapitálu Zpracovatele:kapitálu Zpracovatele:kapitálu Zpracovatele:    

V rozhodném období nedošlo k žádnému jednání ze strany ovládající osoby nebo 
jiných Propojených osob, týkajícímu se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu 
Zpracovatele. 

  

Investiční společnost 



 

40 

 

Přehled vzájemných smluv mezi Zpracovatelem a ovládající osobou nebo Propojenými Přehled vzájemných smluv mezi Zpracovatelem a ovládající osobou nebo Propojenými Přehled vzájemných smluv mezi Zpracovatelem a ovládající osobou nebo Propojenými Přehled vzájemných smluv mezi Zpracovatelem a ovládající osobou nebo Propojenými 
osobami:osobami:osobami:osobami:    
    
Mezi Zpracovatelem a ovládající osobou není uzavřena žádná aktivní smlouva. 
 
Smlouvy mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami:Smlouvy mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami:Smlouvy mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami:Smlouvy mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami:    
    

Název smlouvyNázev smlouvyNázev smlouvyNázev smlouvy    Předmět smlouvyPředmět smlouvyPředmět smlouvyPředmět smlouvy    Datum Datum Datum Datum 
uzavřeníuzavřeníuzavřeníuzavření    

Smlouva o podnájmu 
nebytových prostor 

WOOD & Company Financial Services, a.s. pronajímá 
část definovaných prostor 

15.11.2009 

Rámcová smlouva o půjčce Rámcová smlouva o půjčce s WOOD & Company 
Financial Services, a.s. (dlužník) 

11.5.2010 

Smlouva o vydávání / 
odkoupení podílových listů 

Vydávání a odkupování podílových listů fondu 
WOOD  & Company Dluhopisový fond – otevřený 
podílový fond 

26.6.2012 

Smlouva o vydávání / 
odkoupení podílových listů 

Vydávání a odkupování podílových listů fondu 
WOOD  & Company Fond zemědělských komodit – 
otevřený podílový fond 

24.10.2012 

Rámcová smlouva o 
obchodování na finančním 
trhu 

Smlouva o obchodování na finančním trhu, se 
zřetelem na repo obchody, s WOOD & Company 
Funds SICAV p.l.c. 

6.6.2013 

Rámcová smlouva o 
obchodování na finančním 
trhu 

Smlouva o obchodování na finančním trhu, se 
zřetelem na repo obchody, s WOOD & Company 
Financial Services, a.s. 

30.12.2013 

Rámcová smlouva o 
vydávání / odkoupení 
podílových listů 

Vydávání a odkupování podílových listů fondů 
kolektivního investování, obhospodařovaných 
Zpracovatelem 

2.6.2014 

 

Custody smlouva 

Úschovu a správu investičních nástrojů ve vlastnictví 
zákazníků Zpracovatele, podle smlouvy o 
obhospodařování majetku, zajišťuje WOOD & 
Company Financial Services, a.s. 

 

30.4.2015 

 
Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a podle § 71 a podle § 71 a podle § 71 a 
§72 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích a zhodnocení výhod a nevýhod §72 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích a zhodnocení výhod a nevýhod §72 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích a zhodnocení výhod a nevýhod §72 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích a zhodnocení výhod a nevýhod 
plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami:plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami:plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami:plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami:    
 
S ohledem na námi přezkoumané právní vztahy mezi Zpracovatelem, ovládající osobou 
a Propojenými osobami v důsledku uzavření smluv, jiných právních úkonů či ostatních 
opatření, učiněných či přijatých Zpracovatelem v zájmu či na popud jednotlivých 
Propojených osob včetně osoby ovládající nevznikla v účetním období od 1.1.2015 do 
31.12.2015 Zpracovateli žádná újma. 
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Výhodami začlenění společnosti je využití značky WOOD & Company a reputační přínos 
ze synergií aktivit celé skupiny či společného postupu při jednáních s dodavateli a 
následné úspory z rozsahu.  
Možnou nevýhodou je pak náročnější administrativní a organizační struktura 
mezinárodní skupiny a přelévání reputačního rizika a vnímání klienty z jedné entity do 
druhé. 

Po celkovém zhodnocení vlivu zařazení společnosti do skupiny WOOD & Company 
převažují přínosy. Výše zmíněná potenciální rizika a nevýhody jsou ošetřena na úrovni 
řídících prvků jednotlivých entit skupiny.  

Tato zpráva byla projednána a schválena představenstvem WOOD & Company 
investiční společnost, a.s., dne 28. 3. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA  
 předseda představenstva 
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ZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORAZPRÁVA AUDITORA    ––––    WOOD WOOD WOOD WOOD &&&&    Company investiční Company investiční Company investiční Company investiční 

společnost, a.sspolečnost, a.sspolečnost, a.sspolečnost, a.s. 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKAÚČETNÍ ZÁVĚRKA    ––––    WOOD & WOOD & WOOD & WOOD & CCCCompany investiční ompany investiční ompany investiční ompany investiční 

společnost, a.společnost, a.společnost, a.společnost, a.s.s.s.s.    
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