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KB Penzijní společnost, a.s. (dále
jen KB PS) vznikla transformací
Penzijního fondu Komerční banky,
a.s., (dále jen PF KB) na základě
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření. Účastníci a příjemci
dávek z PF KB se tak ze zákona stali
účastníky Transformovaného fondu
KB Penzijní společnosti, který je
od 1. 1. 2013 obhospodařován KB PS.
•	Výsledky společnosti byly v prvním čtvrtletí 2013 oceněny i na mezinárodní
úrovni. Penzijní fond Komerční banky již potřetí v řadě získal cenu „Nejlepší
penzijní fond v České republice“ britského finančního portálu Global
Banking & Finance Review.
•	Časopis World Finance na základě rozhodnutí mezinárodní odborné poroty již
potřetí v řadě vyhodnotil PF KB jako „Penzijní fond roku v České republice“.
•	Důchodové fondy naší společnosti si vybralo přes 14 tisíc účastníků, což
představuje zhruba 17% podíl na trhu. Smlouvy o doplňkovém penzijním
spoření si u KB PS uzavřelo takřka 20 tisíc účastníků, což představuje více než
20% podíl na trhu.
•	Ke konci roku 2013 společnost evidovala přes 563 tisíc účastníků, přičemž
přes 7 tisíc účastníků má u společnosti uzavřeny smlouvy v obou pilířích.
•	Celkový objem spravovaných prostředků účastníků přesáhl na konci roku
2013 částku 36 mld. Kč.
• Zisk KB Penzijní společnosti, a.s., za rok 2013 dosáhl 54 mil. Kč.

Kontaktní údaje
KB Penzijní společnost, a.s.
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5
email: kbps@kbps.cz
tel: +420 955 525 999
fax: +420 955 525 929
internet: www.kbps.cz
Klientská infolinka KB Penzijní
společnosti: +420 955 529 999

Další informace
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
tel.: +420 955 559 550
fax: +420 224 243 020
e-mail: mojebanka@kb.cz
internet: www.kb.cz

Informace o produktech a službách
KB PS jsou dostupné z hlavní
stránky www.kbps.cz
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Úvodní slovo předsedy
představenstva

Vážené dámy a pánové, obchodní partneři,
rok 2013 byl pro naši společnost přelomový
a velmi úspěšný. Realizace penzijní reformy
od ledna 2013 představovala nejvýznamnější
změnu v oblasti spoření na penzi v České
republice za posledních 20 let. K 1. 1. 2013
došlo k transformaci penzijních fondů
na penzijní společnosti, přeměně stávajících
penzijních fondů na transformované
a zahájení distribuce důchodových fondů
v rámci druhého pilíře důchodového
systému. Současně jsme začali nabízet
i účastnické fondy, které nahradily ve III. pilíři
dosavadní penzijní připojištění.
KB Penzijní společnost transformovaná
z Penzijního fondu Komerční banky se
rozhodla působit v obou uvedených pilířích,
jak jste ostatně byli informováni ve výroční
zprávě za rok 2012. Hlavním důvodem
naší účasti je záměr poskytovat nejen
našim účastníkům, ale i všem klientům
skupiny Komerční banky celou škálu
produktů dlouhodobého spoření na penzi,
podpořenou profesionálním poradenstvím.
Všem zájemcům o spoření na penzi
nabízíme čtyři důchodové fondy ve druhém
pilíři a stejný počet účastnických fondů
ve třetím pilíři. Nabídka je také doplněna
o možnost volby různých strategií spoření
v závislosti na investičním profilu a věku
zájemce.

Pavel Jirák
předseda představenstva
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Z důvodu absence politického konsensu
na podobě důchodové reformy a nejistoty
ohledně budoucnosti druhého pilíře se
nenaplnila očekávání počtu lidí zapojených
do důchodových fondů. Necelých 82 tisíc
účastníků druhého pilíře lze označit
za neúspěch penzijní reformy. Naopak
za největší pozitivum je možné považovat,
že vlivem diskuzí o penzijní reformě si velká
část obyvatelstva uvědomila svou závislost
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S potěšením mohu konstatovat, že naše penzijní společnost v průběhu roku 2013 významně
posílila svou pozici na trhu. Ve druhém pilíři jsme se s takřka 14 tisíci účastníky stali druhou
největší společností na trhu a ve třetím pilíři v doplňkovém penzijním spoření jsme s 20 tisíci
účastníky dosáhli na 22% tržní podíl, což je dvakrát více než dlouhodobě činí náš podíl na trhu
penzijního připojištění.
na státním důchodu, jehož budoucí výše
je nejistá, a zvýšila si příspěvky na penzijní
připojištění.
Trh penzijního připojištění se vyvíjel pozitivně
– přestože došlo k očekávanému snížení
počtu účastníků na 4 870 000, velmi
výrazně naopak vzrostl objem prostředků
účastníků na více než 280 mld. Kč, což je
o 33 mld. Kč více než na konci roku 2012.
Transformované fondy se velmi dobře
vypořádaly s přetrvávajícím prostředím
nízkých úrokových sazeb. V každém
z posledních čtyř let se celému sektoru
penzijních (od roku 2013 transformovaných)
fondů podařilo dosáhnout zisku
4,5 miliardy Kč.
Doplňkové penzijní spoření ve třetím
pilíři, které je bezesporu jedním
z nejatraktivnějších produktů dlouhodobého
spoření na trhu, se v roce 2013 rozvíjelo
pomaleji než by odpovídalo kvalitě produktu.
Smlouvu si uzavřelo jen 91 tisíc účastníků,
kteří naspořili přes 1,2 mld. Kč. Důvody
pomalejšího rozvoje mohou být ve vysoké
saturaci obyvatelstva penzijním připojištěním.
Vliv má i negativní atmosféra obklopující
penzijní reformu a zřejmě i výrazná regulace
distribuce produktu.
S potěšením však mohu konstatovat, že naše
penzijní společnost v průběhu loňského
roku významně posílila svou pozici na trhu.
Ve druhém pilíři jsme se s takřka 14 tisíci
účastníky stali druhou největší společností
na trhu a ve třetím pilíři v doplňkovém
penzijním spoření jsme s 20 tisíci účastníky
dosáhli na 22% tržní podíl, což je dvakrát
více než dlouhodobě činí náš podíl na trhu
penzijního připojištění.
Celkový počet 571 tisíc aktivních smluv
u KB PS v obou pilířích je na shodné úrovni
s rokem 2012, přičemž přes 7 tisíc účastníků
má zároveň uzavřeny smlouvy ve druhém
i třetím pilíři. Celkový objem prostředků
spravovaných naší společností vzrostl
i v uplynulém roce o více než 12 % a přesáhl

36 mld. Kč. Náš podíl na trhu z pohledu
počtu účastníků v transformovaném fondu
se pohyboval na úrovni 11 %, tedy stejně
jako v předchozích letech. Průměrný
měsíční příspěvek účastníků na penzijní
připojištění vzrostl na více než 650 Kč
a výrazně tak převyšuje průměrný měsíční
příspěvek na trhu. V roce 2013 dosáhl KB
Transformovaný fond solidního zisku ve výši
484 mil. Kč. Hospodářský výsledek tak
umožnil připsat účastníkům zhodnocení
vložených prostředků na úrovni 1,44 % p.a.
Struktura portfolia fondu se na konci roku
2013 zásadně nelišila od struktury roku 2012
– přes osmdesát procent jsme investovali
do českých státních dluhopisů, takřka
patnáct procent investic šlo do dluhopisů
firemních a ostatních státních (Polsko
a Slovensko), necelé jedno procento
do dluhopisů nadnárodních institucí, jako
je Evropská investiční banka a přes čtyři
procenta máme ve finančním majetku.
Velmi dobré výsledky fondu byly opět
oceněny i na mezinárodní úrovni. Penzijní
fond Komerční banky v roce 2013 již potřetí
v řadě získal cenu „Nejlepší penzijní fond
v České republice“ britského finančního
portálu Global Banking & Finance Review,
který patří mezi světově nejnavštěvovanější
online časopisy o mezinárodním
bankovnictví a finančním sektoru. Rovněž
tak i prestižní časopis World Finance nás
na základě rozhodnutí mezinárodní odborné
poroty vyhodnotil v roce 2013 již potřetí jako
„Penzijní fond roku v České republice“.
Rok 2013 byl úspěšný i pro samotnou KB
Penzijní společnost, se ziskem 54 mil. Kč
patříme mezi jediné dvě penzijní společnosti
na trhu, které nebyly ve ztrátě. Ponechání
zisku v kapitálu společnosti nám pomůže
k dalšímu posílení silné kapitálové pozice
KB Penzijní společnosti. Zisku jsme
dosáhli především díky důsledné kontrole
nákladů společnosti. Naprosto zásadní byla
transformace Penzijního fondu Komerční
banky na KB Penzijní společnost, ke které
došlo k 1. 1. 2013. Součástí transformace

byl i proces outsourcingu velké části
neobchodních funkcí, který byl prakticky
dokončen už v roce 2013, přičemž
naprostá většina neobchodních činností
je dnes zajišťována podpůrnými útvary
Komerční banky. Za úspěšné zvládnutí celé
transformace a obchodně úspěšného roku
patří poděkování celému týmu zaměstnanců
KB Penzijní společnosti, na který jsem hrdý.
Dovolte mi, abych poděkoval také všem
našim účastníkům, kteří si vybrali Penzijní
fond Komerční banky a v roce 2013 KB
Penzijní společnost a projevili nám tak svoji
důvěru, zaměstnavatelům, kteří přispívají
svým zaměstnancům do našich fondů,
a všem obchodním partnerům za trvalou
přízeň.
K 1. dubnu 2014 dojde k zásadní obměně
představenstva a vedení společnosti.
Po více než osmi letech působení
ve společnosti jsem se rozhodl přijmout
nabídku na působení ve vedení Komerční
banky. KB Penzijní společnost bude řídit
Pavel Racocha, který přichází z mateřské
Komerční banky. Své působení ve vedení
KB Penzijní společnosti ukončí i člen
představenstva a provozní ředitel Radek
Cmíral, jeho pozici zaujme Petr Strnad, který
přichází rovněž z Komerční banky.
Přeji Vám všem i KB Penzijní společnosti
a jejímu novému vedení úspěšný rok 2014.

Pavel Jirák
předseda představenstva
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Profil společnosti

Členové představenstva

Dozorčí rada

KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen
KB PS) vznikla transformací Penzijního fondu
Komerční banky (dále jen PF KB) na základě
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek
z PF KB se tak ze zákona stali účastníky
Transformovaného KB Penzijního fondu,
který je obhospodařován KBPS.

Ing. Pavel Jirák (1966)
předseda představenstva a výkonný
ředitel (od 1. 10. 2006 do 31. 3. 2014)

Ing. Pavel Čejka (1964)
předseda (od 17. 10. 2007)

Měřeno počtem účastníků
v transformovaném fondu je KB PS
jednou z největších penzijních společností
na českém trhu. Finanční síla a stabilita
akcionáře, významné postavení a dlouholeté
zkušenosti z působení na trhu penzijního
připojištění jsou zárukou bezpečného spoření
na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

ING. Vojtěch Kubec (1955)
místopředseda představenstva a ředitel
obchodního úseku (od 18. 12. 2006)

KB PS pro nabízení svých produktů
a obsluhu stávajících klientů využívá rozsáhlé
sítě poboček Komerční banky, Modré
pyramidy stavební spořitelny a externích
smluvních partnerů na celém území ČR.
Na všech těchto kontaktních místech mohou
klienti uzavírat smlouvy o důchodovém
spoření a doplňkovém penzijním spoření,
provádět ve svých smlouvách změny či
získávat informace.

Akcionář
Jediným akcionářem KB Penzijní společnosti
je Komerční banka, a.s., zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka 1360.
Finanční síla a stabilita akcionáře, významné
postavení na českém trhu a dlouholeté
zkušenosti z působení na trhu penzijního
připojištění jsou zárukou bezpečného spoření
na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.
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Absolvent Vysoké školy ekonomické
v Praze, Národohospodářské fakulty (1991).
Ve společnosti zaměstnán od roku 2005.
Odborná praxe: 24 let

Absolvent Českého vysokého učení
technického v Praze, obor Strojírenská
technologie (1979). Ve společnosti
zaměstnán od roku 1996.
Odborná praxe: 34 let
Ing. Radek Cmíral (1973)
člen představenstva a ředitel provozního
úseku (od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2014)
Absolvent Vysoké školy ekonomické,
Národohospodářské fakulty (1998).
Ve společnosti zaměstnán od roku 2007.
Odborná praxe: 18 let

Ing. Petr Slabý (1960)
místopředseda (od 17. 10. 2007)
Ing. David Formánek (1968)
člen (od 1. 3. 2007)
Ing. Vladimír Jeřábek (1968)
člen (od 20. 4 2007)
Ing. Kamil Kočí (1962)
člen (od 14. 2. 2013)
Ing. Jan Pokorný, MBA (1966)
člen (od 2. 10. 2009)
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Depozitář fondů
Depozitářem pro všechny důchodové
a účastnické fondy, včetně
Transformovaného, je:
Česká spořitelna, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha 4 140 00
IČ: 45 24 47 82
Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171

Portfolio manažeři fondů
KB Penzijní společnosti, a.s.
Portfolio manažeři fondů KB Penzijní
společnosti, a.s., se kterými měla
KB Penzijní společnost, a.s. uzavřenou
smlouvu o obhospodařování fondů
za zvolené období.
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.,
se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713,
PSČ 110 15
— IČ: 60196769, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2524
— Činnost obhospodařovatele byla
vykonávána pro všechny fondy ve správě
KB Penzijní společnosti, a.s.
— Svou činnost provádí na základě zákona
189/2004 Sb.

AXA investiční společnost, a.s.,1
se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
— IČ: 64579018, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7462
— Činnost obhospodařovatele byla
vykonávána pouze pro 2 důchodové fondy
— KB konzervativní důchodový fond a KB
důchodový fond státních dluhopisů
— Svou činnost provádí na základě zákona
189/2004 Sb.

AXA investiční společnost, a.s.,1 se sídlem
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
— IČ: 64579018, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7462
— Činnost obhospodařovatele byla
vykonávána pouze pro 2 důchodové fondy
– KB konzervativní důchodový fond a KB
důchodový fond státních dluhopisů
— Svou činnost provádí na základě zákona
189/2004 Sb.

Obchodníci s cennými papíry,
kteří vykonávali činnost
obchodníka s cennými papíry
pro fondy, které obhospodařuje
KB Penzijní společnost, a.s.
Činnost obchodníka s cennými papíry pro
fondy, které obhospodařuje KB Penzijní
společnost, a.s., vykonávaly po celé rozhodné
období (od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013):
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.,
se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713,
PSČ 110 15
— IČ: 60196769, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2524
— Činnost obhospodařovatele byla
vykonávána pro všechny fondy ve správě
KB Penzijní společnosti, a.s.
— Svou činnost provádí na základě zákona
189/2004 Sb.

Společnost obhospodařovala k 31. 12. 2013 čtyři účastnické fondy,
čtyři důchodové fondy a jeden transformovaný fond
Účastnické fondy

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB důchodový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Důchodové fondy

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Transformované fondy

1
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Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

V roce 2013 společnost AXA investiční společnost, a.s., neobhospodařovala žádný majetek ve fondech KB Penzijní společnosti, a.s.

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Zpráva představenstva KB Penzijní
společnosti o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Nejvýznamnější události
roku 2013
Obchodně nejvýznamnější událostí roku
2013 bylo bezesporu zavedení druhého
pilíře. Zejména v prvním pololetí roku jak
naše společnost, tak Komerční banka,
věnovaly velké úsilí objektivnímu informování
veřejnosti i svých klientů o penzijní reformě
a výhodách či nevýhodách druhého
pilíře. Vlivem negativní kampaně a hrozeb
představitelů opozičních stran o případném
zrušení druhého pilíře celkový počet
účastníků zdaleka nenaplnil původní
očekávání. Důchodové fondy KB Penzijní
společnosti (dále jen „společnost“ nebo
„KB PS“) si vybralo přes 14 tisíc účastníků,
což představuje zhruba 17 % z celkových
takřka 82 tisíc účastníků ve druhém pilíři
ke konci roku 2013. Smlouvy o doplňkovém
penzijním spoření si u KB PS uzavřelo takřka
20 tisíc účastníků, což představuje více než
20% podíl z celkových 91 tisíc účastníků.
Ve srovnání s dlouhodobě dosahovaným
11% podílem v původním penzijním fondu
se jedná o významný obchodní úspěch,
dosažený především díky velmi dobré
spolupráci s mateřskou Komerční bankou
a její pobočkovou sítí. Poměrně nízký objem
prostředků účastníků ke konci roku 2013,
a to 65 mil. Kč v důchodovém spoření
a 172 mil. Kč v doplňkovém penzijním
spoření, odpovídá postupnému nárůstu
počtu účastníků v průběhu roku. Počet
účastníků v Transformovaném fondu
(uzavřeném pro vstup nových účastníků) se
během roku snížil z 571 tisíc na 537 tisíc při
udržení podílu na trhu. Objem prostředků
účastníků v Transformovaném fondu naopak
vzrostl o 12 % na 35,8 mld. Kč, a to zejména
díky vyššímu průměrnému měsíčnímu
příspěvku účastníků, který se zvýšil z více
než 550 Kč na více než 650 Kč.

Velmi dobré výsledky společnosti
byly v prvním čtvrtletí 2013 oceněny
i na mezinárodní úrovni. Penzijní fond
Komerční banky již potřetí v řadě získal cenu
„Nejlepší penzijní fond v České republice“
britského finančního portálu Global
Banking & Finance Review, který patří mezi
světově nejnavštěvovanější online časopisy
o mezinárodním bankovnictví a finančním
sektoru.
Rovněž prestižní časopis World Finance
nás na základě rozhodnutí mezinárodní
odborné poroty již potřetí v řadě vyhodnotil
jako „Penzijní fond roku v České republice“.
Porota ocenila především stabilitu fondu,
konzervativní investiční strategii, finanční
sílu fondu, dlouhodobé zaměření fondu
na zvyšování spokojenosti účastníků
a výborné výsledky v minulém roce.
V červenci 2013 došlo k úniku osobních dat
zájemců o produkty společnosti. Příčinou
úniku byly chyba v SW aplikaci webGarant,
dodávané společností Softip. Celý incident
byl prověřován Úřadem pro ochranu
osobních údajů. Ihned po zjištění incidentu
byla ze strany KB PS přijata opatření
k zajištění bezpečnosti aplikace webGarant
a ochraně dat zájemců KB PS, která
významně snížila riziko možného opakování
stejné či podobné situace v budoucnosti.
KB PS stejně jako celá finanční skupina
Komerční banky klade na ochranu osobních
údajů velký důraz, a tato zkušenost ještě
posílí v rámci skupiny zavedené ochranné
procesy. Incidentem nedošlo k poškození
klientů KB PS. Úřadem pro ochranu
osobních údajů byla společnosti udělena
pokuta ve výši 1,8 mil. Kč. Tato pokuta
byla následně v lednu 2014 uhrazena
ve prospěch společnosti dodavatelem, resp.
pojišťovnou dodavatele.

Postavení KB Penzijní
společnosti na trhu
Během roku 2013 se celkový počet
účastníků v systému penzijního připojištění
v transformovaných fondech v ČR snížil
z 5,15 milionů na 4,87 milionů, a to vlivem
uzavření systému pro vstup nových
účastníků. Do druhého pilíře vstoupilo takřka
82 tisíce účastníků a smlouvu o doplňkovém
penzijním spoření si uzavřelo přes 91 tisíc
účastníků. Celkový objem spravovaných
prostředků účastníků v transformovaných
fondech ke konci roku 2013 překročil
280 mld. Kč, v účastnických fondech
1,2 mld. Kč a v důchodových fondech
dosáhl takřka 350 mil. Kč.
Naše společnost hrála v prvním roce
po zahájení penzijní reformy velmi
významnou roli. Důchodové fondy naší
společnosti si vybralo přes 14 tisíc účastníků,
což představuje zhruba 17% podíl na trhu.
Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření si
u KB PS uzavřelo takřka 20 tisíc účastníků,
což představuje více než 20% podíl na trhu.
Ve srovnání s dlouhodobě dosahovaným
11% podílem v původním penzijním fondu
se jedná o významný obchodní úspěch,
dosažený především díky velmi dobré
spolupráci s mateřskou Komerční bankou
a její pobočkovou sítí. Poměrně nízký objem
prostředků účastníků ke konci roku 2013,
a to 65 mil. Kč v důchodovém spoření
a 172 mil. Kč v doplňkovém penzijním
spoření, odpovídá postupnému nárůstu
počtu účastníků v průběhu roku. Ke konci
roku 2013 jsme tak celkem evidovali přes
563 tisíc účastníků, přičemž přes 7 tisíc
účastníků má u naší společnosti uzavřeny
smlouvy v obou pilířích. Celkový objem
spravovaných prostředků účastníků přesáhl
na konci roku 2013 částku 36 mld. Kč.

7

KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

Na obchodním úspěchu KB Penzijní
společnosti se zásadní měrou podílela
distribuční síť Komerční banky. K výsledkům
společnosti přispěla i sesterská společnost
Modrá pyramida stavební spořitelna,
jejíž distribuční síť se plně zapojila nejen
do zprostředkování nových smluv, ale
i do poskytování kvalitního servisu stávajícím
účastníkům penzijního připojištění, včetně
zvyšování měsíčních příspěvků účastníků,
za účelem získání maximálních státních
příspěvků.
Počet účastníků, kterým přispívá
zaměstnavatel, se i přes vysokou
nezaměstnanost a tíživou ekonomickou
situaci celé řady odvětví udržel na vysoké
úrovni přes 117 tisíc.

Transformovaný fond
– základní informace

Účastnické a důchodové fondy
– základní informace

Počet účastníků v Transformovaném
fondu KB PS (uzavřeném pro vstup nových
účastníků) se během roku snížil z 571 tisíc
na 537 tisíc při udržení podílu na trhu. Objem
prostředků účastníků v Transformovaném
fondu naopak vzrostl o 12 % na 35,8 mld. Kč,
a to zejména díky vyššímu průměrnému
měsíčnímu příspěvku účastníků.

Mimo transformovaný fond KB Penzijní
společnost spravuje majetek 4 důchodovým
a 4 účastnickým fondům. Asset management
je realizován obhospodařovatelem, Investiční
kapitálovou společností KB, při přísném
dodržování omezení stanovaných zákony,
statuty a investičními strategiemi jednotlivých
fondů. Výše jednotlivých bilančních sum je
uvedena v tabulce.

Transformovaný fond dosáhl v roce 2013
zisku ve výši 484 mil. Kč, který bude
rozdělen účastníkům, což představuje
zhodnocení vložených prostředků na úrovni
1,44 % p.a. Úplata za obhospodařování
prostředků účastníků, ve výši 0,6 % p.a.
z průměrného objemu prostředků účastníků,
činila v roce 2013 přes 217 miI. Kč.
V prostředí nízkých úrokových sazeb se nám
podařilo zhodnotit prostředky účastníků nad
úroveň inflace v roce 2013, a to především
díky vhodně zvolené investiční a obchodní
strategii. Na výsledném zisku se pozitivně
podílel zejména vysoký nárůst objemu
spravovaných aktiv.

S výjimkou povinného konzervativního
účastnického fondu se ve všech ostatních
důchodových a účastnických fondech
uplatňovala investiční strategie platná
pro přechodné období, a to z důvodu
nižšího objemu spravovaného majetku.
Ve všech fondech tak tvořily převážnou
část portfolia depozita, v posledním čtvrtletí
byly realizovány nákupy českých státních
dluhopisů.

Přehled o umístění prostředků Transformovaného fondu a jejich výše k 31. prosinci 2013

Dluhopisy
Podílové listy
Finanční majetek (bankovní účty)
Ostatní investice
Celkem

[mil. Kč]

%

36 664

96

0

0

1 550

4

0

0

38 214

100

Výše jednotlivých bilančních sum
Fond
KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

946
18 356

KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

17 651

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

28 467

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

137 561

KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

5 533

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

15 459

KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Celkem
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Bilanční suma k 31. 12. 2013
v tis. Kč

15 595
239 568

KB Penzijní společnost, a.s.
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Představenstvo společnosti se v prosinci
2013 rozhodlo podpořit výkonnost
účastnických a důchodových fondů
(s výjimkou povinného konzervativního
účastnického fondu) formou přímé finanční
dotace.
Celková výše přímé finanční dotace byla
stanovena na 1 352 466 Kč a byla hrazena
na vrub správních nákladů KB Penzijní
společnosti jako daňově neuznatelný náklad.
Příjem dotace byl na straně jednotlivých
fondů vykázán jako mimořádný výnos
v hospodářském výsledku fondů a jako
takový bude zdaněn daní z příjmů (5 %).
Důvodem pro přímou finanční podporu
fondů je fakt, že výše aktiv ve fondech
během roku nedosahovala kritickou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno
realizovat plánovanou investiční strategii
v plném rozsahu a dosáhnout výnosu,
který je za normálních podmínek běžný.
Cílem podpory bylo rovněž dosáhnout
v jednotlivých fondech výnos odpovídající
příslušnému rizikovému profilu a v budoucnu
očekávané úrovni výnosu (tj. dynamický
fond – největší riziko a výnos, konzervativní –
nejnižší riziko a výnos).
Za rok 2013 bylo v jednotlivých důchodových
a účastnických dosaženo následující
výkonnosti, kterou uvádí následující dvě
tabulky:

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Obchodní aktivity
V obchodních a marketingových
aktivitách jsme pokračovali v úspěšné
spolupráci s Komerční bankou a celou
její finanční skupinou. Velmi intenzivně
podporujeme distribuční síť KB ve všech
segmentech. Vysvětlení problematiky
penzijní reformy a komplexní poradenství
v oblasti dlouhodobých úspor na penzi
jsme aktivně poskytovali jak občanům, tak
zaměstnavatelským subjektům. Dále jsme
rozvíjeli segmentový přístup ke klientům
využívaný mateřskou bankou.
Klíčovým předpokladem k dosažení
úspěchů bylo i úspěšné zvládnutí certifikace
investičních zprostředkovatelů a jejich
vázaných zástupců v první polovině roku.
Komerční banka splnila náročná zákonná
kritéria pro získání oprávnění od České
národní banky k provádění certifikace.
Díky tomu jsme mohli garantovat vysokou
odbornost při poskytování poradenství
v oblasti zajištění na penzi i při doporučení
výběru vhodné strategie spoření.
V oblasti marketingu jsme i v roce 2013
zachovali úspěšný přístup uplatněný
již v předchozích obdobích. Masivní
marketingová kampaň v jarním období,
následovaná direct maily, zajistila, že se
skupina KB zapsala do podvědomí širokého
okruhu zájemců nejen jako poskytovatel
důchodového spoření a doplňkového
penzijního spoření, ale i jako profesionální
poradce v oblasti zajištění na penzi.
Produkty společnosti budou i nadále
vhodným způsobem doplňovány ucelenou

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

nabídkou produktů a služeb celé skupiny
Komerční banky, jejímž cílem je poskytnout
potenciálním zájemcům komplexnější služby
v oblasti investování a dlouhodobého spoření.
Distribuční model KB PS s rozhodující
vazbou na obchodní síť Komerční banky,
jak v retailovém, tak v zaměstnavatelském
segmentu, doplněný o spolupráci s Modrou
pyramidou stavební spořitelnou a externími
distribučními sítěmi, se ukazuje jako efektivní.
Přes nepříznivou vnější (ekonomickou)
situaci dokázal zabezpečit výrazný nárůst
podílu na trhu u nově uzavřených smluv
a stabilizovat stávající účastníky. Proto v tomto
modelu budeme pokračovat i nadále.

Lidské zdroje
Společnost i v roce 2013 opírala svoji
činnost o stabilizovaný a kvalitní kolektiv
zaměstnanců. Na počátku roku došlo
ke snížení počtu členů představenstva
společnosti z pěti na tři. Kolektiv zaměstnanců
posílilo několik nových zaměstnanců, a to
zejména v oblasti řízení rizik a správy portfolia.
Úspěšné zvládnutí transformace společnosti
svědčí o profesionalitě a ochotě zaměstnanců
pracovat vysoce nad rámec povinností.
Snažíme se vytvářet ideální pracovní
podmínky pro činnost našich zaměstnanců
a zaměstnankyň a poskytovat jim zajímavé
zaměstnanecké výhody. I nadále věnujeme
velkou pozornost vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců a managementu společnosti.
Vedení společnosti i jednotlivé úseky lze
považovat za stabilizující prvek společnosti
i v letošním roce.

III. pilíř (Účastnické fondy) – výnosnost
Fond

p.a.

Povinný konzervativní fond

0,36 %

Zajištěný účastnický fond

1,04 %

Vyvážený účastnický fond

1,07 %

Dynamický účastnický fond

2,15 %

II. pilíř (Důchodové fondy) – výnosnost
Fond

p.a.

Důchodový fond státních dluhopisů

0,83 %

Konzervativní důchodový fond

0,88 %

Vyvážený důchodový fond

1,56 %

Dynamický důchodový fond

2,23 %
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K 1. dubnu 2014 dojde k zásadní obměně
představenstva a vedení společnosti.
Ve společnosti po mnoha letech končí
jak předseda představenstva a výkonný
ředitel Pavel Jirák, který přijal nabídku
na působení ve vedení Komerční banky, tak
člen představenstva a provozní ředitel Radek
Cmíral. V představenstvu budou nahrazeni
Pavlem Racochou a Petrem Strnadem, kteří
přicházejí z mateřské Komerční banky.

Komentář k finančním
výsledkům hospodaření
společnosti
Ve většině finančních ukazatelů za rok
2013 společnost zaznamenala velmi dobré
výsledky. Zisk společnosti za rok 2013 dosáhl
54 mil. Kč. Výsledky společnosti byly v roce
2013 ovlivněny zejména transformačními
náklady, vyššími marketingovými náklady
a náklady na vývoj a provoz IT. Ve srovnání
s předchozím obdobím došlo k prodloužení
doby časového rozlišení provizních výdajů
na získávání nových a udržení stávajících
účastníků ze dvou na čtyři roky.
Na výsledném zisku se pozitivně podílel
i nárůst objemu spravovaných aktiv
v transformovaném fondu, přičemž výnos
z úplaty za obhospodařování prostředků
představoval hlavní zdroj výnosů společnosti.
Společnost pokračovala v důsledné
kontrole nákladů na provoz společnosti,
které dosáhly 157 mil. Kč. Celkové výnosy
dosáhly 310 mil. Kč. Při 85% rozdělení zisku
transformovaného fondu pro účastníky
představovala část zisku pro společnost
84 mil. Kč.
V průběhu roku 2013 došlo k dalšímu
posílení vlastního kapitálu společnosti
o 100 mil. Kč z prostředků mateřské
společnosti. Ke konci roku 2013 společnost
evidovala úroveň vlastního kapitálu ve výši
839 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti je
investován převážně do dlouhodobých
termínovaných vkladů. V roce 2013 došlo
ke zvýšení zůstatku nákladů příštích období
z 120 mil. Kč k 1. 1. 2013 na 125 mil. Kč
na konci roku 2013.
Velmi dobrý výsledek hospodaření umožnil
představenstvu společnosti navrhnout
ponechání prakticky celého zisku ve výši
takřka 54 mil. Kč v nerozděleném zisku
společnosti, a to za účelem posílení
kapitálové pozice KB PS.
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Strategie rozvoje společnosti
a výhled na rok 2014
Strategie rozvoje KB Penzijní společnosti
v roce 2014 a zřejmě i v dalších letech
bude nepochybně ovlivněna očekávaným
zrušením důchodového spoření (II. pilíř)
a případnými legislativními změnami
doplňkového penzijního spoření (III.
pilíř). Přestože deficit důchodového účtu
státního rozpočtu v roce 2013 přesáhl 50
mld. Kč a vláda zatím nepředložila žádný
plán, jakým způsobem stabilizuje penzijní
systém v ČR a vyřeší deficit důchodového
účtu, tak byl záměr zrušení II. pilíře uveden
v programovém prohlášení vlády. Věříme,
že v případě zrušení II. pilíře budou
respektována vlastnická práva účastníků.
Bez ohledu na další vývoj budeme i nadále
spravovat prostředky účastníků II. pilíře tak,
abychom jim v souladu s přijatou investiční
strategií maximalizovali výnos vložených
prostředků za plného respektování všech
legislativních omezení a pravidel řízení
rizik. Představenstvo společnosti se bude
v rámci Asociace penzijních společností
ČR také aktivně podílet na případných
iniciativách změn příslušných zákonů, a to
jak v souvislosti s případným zrušením II.
pilíře, tak zejména v souvislosti s posílením
atraktivnosti III. pilíře, které vnímáme jako
nezbytné pro snížení závislosti obyvatelstva
na státních penzích.
V rámci provozního fungování společnosti
v roce 2014 dokončíme proces
outsourcingu celé oblasti IT a agendy
exekucí tak, abychom v tomto roce
i v letech následujících mohli maximálně
využít výhody vyplývajících z příslušností
společnosti ke skupině SG/Komerční banky
v České republice. Již nyní máme vytvořeny
všechny předpoklady pro co nejefektivnější
fungování společnosti, a to při současném
snížení operačních rizik. Rovněž se
zaměříme na vytváření trvalé finanční stability
společnosti a posilování pozice na trhu
v nových podmínkách. I nadále zůstává
klíčových ukazatelem úspěchu společnosti
spokojenost našich účastníků.
V souvislosti s růstem objemu aktiv v nových
účastnických a důchodových fondech
bude, více než v předchozích letech,
zásadním faktorem spokojenosti účastníků
úroveň zhodnocení jejich prostředků ze
strany společnosti. V roce 2014 se proto
ve spolupráci s naším správcem aktiv,
společností IKS KB (členem skupiny

Amundi, jednoho z největších správců aktiv
v Evropě), primárně zaměříme na naplňování
stanovené investiční strategie, a to především
konzervativním přístupem k investování
prostředků našich účastníků s důrazem
na řízení rizika investic, s využíváním
vhodných investičních nástrojů vedoucích
k maximalizaci poměru výnosu a rizika
investic. Rovněž chceme zlepšit informování
našich účastníků, a to i prostřednictvím
inovovaného on-line přístupu a rozšířením
individuálního přístupu, který plánujeme
spustit do konce roku 2014.
Pro rok 2014 je obchodní strategií udržení
podílu na trhu ve druhém pilíři a především
kvalitními službami přispět k udržení
stávajících účastníků a k získávání nových
účastníků ve třetím pilíři. Dále prohlubujeme
obchodní spolupráci s distribuční sítí
Komerční banky a dalšími dceřinými nebo
sesterskými společnostmi skupiny SG/
KB, zejména s Modrou pyramidou stavební
spořitelnou a Komerční pojišťovnou. Našim
účastníkům také poskytujeme komplexní
nabídku finančních produktů a služeb
celé skupiny SG/KB. Nové účastníky
budeme i nadále získávat ve spolupráci
s klíčovými externími sítěmi, které nabízejí
občanům osobní finanční poradenství.
Předpokládáme, že zejména v doplňkovém
penzijním spoření bude v dalších letech
narůstat role zaměstnavatelů. Proto
budeme udržovat velmi dobré vztahy se
zaměstnavatelskými subjekty v podnikové
a v rozpočtové sféře, vytvořené v uplynulých
letech. Rovněž dále rozšíříme opatření
na zlepšení vztahů a komunikace se
stávajícími účastníky a zaměříme se
na zvýšení objemu spravovaných prostředků
účastníků. Obchodní aktivity společnosti
podpoříme i marketingovou kampaní.
Dne 27. 2. 2014
Za představenstvo KB Penzijní společnosti, a.s.

Pavel Jirák
předseda představenstva

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237783

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ 61860018

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažer (od 9/2010):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo
kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Skladba majetku Transformovaného fondu k 31. 12. 2013

69 %

České státní dluhopisy

7 %	Dluhopisy nadnárodních
institucí a ostatní státní dluhopisy

19 %

Korporátní dluhopisy

4%

Depozita

1%

Ostatní
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KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

Na konci roku 2013 tvořily největší část
majetku Transformovaného fondu české
státní dluhopisy (69 %). Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku došlo
k poklesu o 2 %. V pořadí druhou největší
složkou byly korporátní dluhopisy, jejichž
podíl se meziročně zvýšil přibližně o 6 %
(součástí jsou i dluhopisy České exportní
banky, za které převzal záruku stát). V rámci
nových nákupů korporátních dluhopisů
byl preferovaný primárně finanční sektor.

Podíl dluhopisů nadnárodních institucí
a ostatních státních dluhopisů meziročně
mírně poklesl v řádu jednotek procent
(cca 2 %). Podíl depozit na majetku fondu
poklesl oproti roku 2012 o 2 %. Bilanční
suma Transformovaného fondu se
k datu 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni
38 427 121 tis. Kč.

Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
Bilanční suma (v tis. Kč)

38 427 121

Zhodnocení za rok 2013

1,44 %

Zisk po zdanění k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

484 191

Úplata určená penzijní společností
Poplatek
za obhospodařování
ze zisku
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1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
0,6 %
15 %

v tis. Kč k 31. 12. 2013
217 243
85 445

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Účastnické a důchodové fondy

Tato část výroční zprávy jednotlivých
důchodových a účastnických fondů
obsahuje údaje za dané období o názvu
fondu, identifikační označení přidělené
ČNB, penzijní společnosti, která fondy
obhospodařuje, o portfolio manažerech
fondů, všech depozitářích fondů, osobě,
která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu
majetku ve fondech, pokud je touto osobou
kontrolován stav více než 1 % majetku fondu,
Identifikaci majetku ve fondech, jejichž
hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku

A. Účastnické fondy

fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění
pro účely této zprávy, s uvedením celkové
pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci
rozhodného období, skladbě a změnách
majetku ve fondech, úplatě určené penzijní
společnosti za obhospodařování majetku
ve fondech, fondovém vlastním kapitálu
ve fondech a fondovém vlastním kapitálu
připadajícím na jednu důchodovou nebo
penzijní jednotku k 31. prosinci rozhodného
období.

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB důchodový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

B. Důchodové fondy

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
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KB Penzijní společnost, a.s.

A.

Výroční zpráva 2013

Účastnické fondy

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237513

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

Tržní cena celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

SD VAR/17

CZ0001003438

3 655

37 901

38 070

28 %

ST. DLUHOP. 4,6/18

CZ0001000822

2 910

33 820

34 330

25 %

ST. DLUHOP. 4,00/17

CZ0001001903

2 745

30 438

31 232

23 %

12 683

9%

Bankovní účty KB
TV Unicredit

7 000

7 013

5%

TV CITI-BANK

6 940

6 958

5%

5 274

4%

1 999

2 000

1%

Bankovní účty ČS
TV ING

Vývoj hodnoty jednotky PKF v rozhodném období
NAV/PJ

1,0100

1,0000
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24. 12. 2013

24. 10. 2013

24. 9. 2013

24. 8. 2013

24. 7. 2013

24. 6. 2013

24. 5. 2013

0,9950
24. 4. 2013

Depozita

24. 3. 2013

25 %

1,0050

24. 2. 2013

České státní dluhopisy

24. 1. 2013

75 %

24. 11. 2013

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Většina majetku byla k 31. 12. 2013 v Povinném konzervativním účastnickém fondu alokována do střednědobých českých státních dluhopisů
(75 %). Největší pozicí ve fondu byl SD VAR/17 s 28% podílem na majetku fondu. Čtvrtina aktiv pod správou se nacházela na běžných
a termínovaných účtech u 5 významných bankovních institucí v ČR, přičemž za největší podíl na majetku byly zodpovědné vklady v Komerční
bance (9 %). Aktiva pod správou vzrostla v Povinném konzervativním fondu v průběhu roku nad hranici 100 mil. Kč. Hodnota NAV se
k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 135,7 mil. Kč.
Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013

NAV (v Kč)

135 726 486,74

Počet jednotek

135 243 790,4018

Hodnota jednotky

1,0036

Zhodnocení od založení

0,36 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

127 888,34

Úplata určená penzijní společností
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem KB PS neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Poplatek
za obhospodařování
za zhodnocení

1. 1. 2013 – 28. 2.2013

Hodnota v Kč

1. 3. 2013 – 31. 12. 2013

0,4 %

199,07

0%

0

0%

10 %

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku a výši úplaty
k vybraným dnům ocenění
Povinný konzervativní fond

Fondový vlastní kapitál

Hodnota penzijní jednotky

Kumulativní výše úplaty
za obhospodařování v Kč

31. 12. 2013

135 726 486,74

1,0036

0

30. 11. 2013

113 029 047,19

1,0069

0

31. 10. 2013

87 218 781,01

1,0040

0

30. 9. 2013

72 793 111,84

1,0031

0

31. 8. 2013

61 644 053,61

1,0014

0

31. 7. 2013

51 803 440,71

1,0006

0

Den ocenění
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KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237556

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)
Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

Bankovní účty KB

2 336

42 %

Bankovní účty ČS

1 177

21 %

1 127

1 128

20 %

890

892

16 %

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Pořizovací cena
celkem

Počet kusů

TV Unicredit
TV CITI-BANK

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

Vývoj hodnoty jednotky ZUF v rozhodném období
NAV/PJ

1,0150

100 %

Depozita

1,0100
1,0050
1,0000
0,9950
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21. 12. 2013

21. 11. 2013

21. 10. 2013

21. 9. 2013

21. 8. 2013

21. 7. 2013

21. 6. 2013

21. 5. 2013

21. 4. 2013

21. 3. 2013

21. 2. 2013

0,9900

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Ke konci roku 2013 se hodnota NAV v Zajištěném účastnickém fondu pohybovala na úrovni 5,5 mil. Kč. Veškeré peněžní prostředky byly
umístěny na běžných účtech či termínovaných vkladech u českých bank. Největší část aktiv pod správou byla umístěna do vkladů v Komerční
bance (42 %).
Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013

NAV (v Kč)

5 502 631,47

Počet jednotek

5 446 050,7383

Hodnota jednotky

1,0104

Zhodnocení od založení

1,04 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

44 727,03

Úplata určená penzijní společností
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem KB PS neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Poplatek
za obhospodařování
za zhodnocení

1. 1. 2013 – 28. 2. 2013

Hodnota v Kč

1. 3. 2013 – 31. 12. 2013

0,8 %

32,03

0%

10 %

0

0%

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku a výši úplaty
k vybraným dnům ocenění
Zajištěný účastnický fond

Fondový vlastní kapitál

Hodnota penzijní jednotky

Kumulativní výše úplaty
za obhospodařování v Kč

31. 12. 2013

5 502 631,47

1,0104

0

30. 11. 2013

4 598 638,69

1,0016

0

31. 10. 2013

3 894 082,93

1,0013

0

30. 9. 2013

3 540 606,94

1,0010

0

31. 8. 2013

3 056 325,92

1,0007

0

31. 7. 2013

2 693 347,12

1,0006

0

Den ocenění
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KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237548

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)
Tržní cena celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

Bankovní účty KB

6 980

45 %

Bankovní účty ČS

1 963

13 %

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

TV Unicredit

2 500

2 503

16 %

TV CITI-BANK

2 050

2 053

13 %

SD 1,5 10/19

CZ0001003834

90

908

898

6%

ST. DLUHOP. 4,60/18

CZ0001000822

90

1 055

1 062

7%

Vývoj hodnoty jednotky VUF v rozhodném období
NAV/PJ

1,0200

1,0000

V případě Vyváženého účastnického fondu byla většina peněžních prostředků umístěna do bankovních vkladů. Až 45 % majetku ve fondu
bylo umístěno do vkladů v Komerční bance, 16 % na termínovaných vkladech v Unicredit, 13% na termínovaných vkladech v Citibank a 13 %
na bankovních účtech u České spořitelny. Část portfolia (13 %) byla umístěna do střednědobých českých státních dluhopisů. Hodnota NAV se
k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 15,3 mil. Kč.
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24. 12. 2013

24. 10. 2013

24. 9. 2013

24. 8. 2013

24. 7. 2013

24. 6. 2013

24. 5. 2013

24. 4. 2013

0,9900
24. 1. 2013

13 %	České státní dluhopisy

1,0100

24. 3. 2013

Depozita

24. 2. 2013

87 %

24. 11. 2013

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

15 273 078,44

Počet jednotek

15 111 219,6105

Hodnota jednotky

1,0107

Zhodnocení od založení

1,07 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

126 615,10

Úplata určená penzijní společností
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem KBPS neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Poplatek
za obhospodařování
za zhodnocení

1. 1. 2013 – 28. 2. 2013

Hodnota v Kč

0,8 %

5,07

0%

0

0%

10 %

1. 3. 2013 – 31. 12. 2013

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku a výši úplaty
k vybraným dnům ocenění
Vyvážený účastnický fond

Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota penzijní
jednotky

Kumulativní výše úplaty
za obhospodařování v Kč

31. 12. 2013

15 273 078,44

1,0107

0

30. 11. 2013

12 032 675,04

1,0008

0

31. 10. 2013

9 390 760,94

1,0005

0

30. 9. 2013

7 830 154,43

1,0002

0

31. 8. 2013

6 068 259,78

1,0000

0

31. 7. 2013

4 272 374,11

0,9998

0
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KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237521

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)
Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

Bankovní účty KB

6 672

43 %

Bankovní účty ČS

1 222

8%

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Pořizovací cena
celkem

Počet kusů

TV Unicredit

2 100

2 102

13 %

SD 1,5 10/19

CZ0001003834

465

4 676

4 639

30 %

ST. DLUHOP. 3,75/20

CZ0001001317

85

966

961

6%

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

Vývoj hodnoty jednotky DUF v rozhodném období
NAV/PJ

1,0300

64 %

Depozita

36 %	České státní dluhopisy

1,0200
1,0100
1,0000
0,9900

24. 12. 2013

24. 11. 2013

24. 10. 2013

24. 9. 2013

24. 8. 2013

24. 7. 2013

24. 6. 2013

24. 5. 2013

24. 4. 2013

24. 3. 2013

24. 2. 2013

24. 1. 2013

0,9800

Hodnota NAV Dynamického účastnického fondu se na konci roku 2013 pohybovala na úrovni 15,4 mil. Kč. Převážná část aktiv pod správou byla
umístěna na bankovních účtech u Komerční banky (43 %). Druhou nejvýznamnější pozicí byl český státní dluhopis SD 1,5 10/19 s 30% podílem
na majetku fondu. 13 % aktiv pod správou bylo uloženo na termínovaných vkladech v Unicredit.
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KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

15 393 029,02

Počet jednotek

15 069 662,0780

Hodnota jednotky

1,0215

Zhodnocení od založení

2,15 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

268 645,51

Úplata určená penzijní společností
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem KB PS neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Poplatek
za obhospodařování
za zhodnocení

1. 1. 2013 – 28. 2. 2013

Hodnota v Kč

1. 3. 2013 – 31. 12. 2013

0,8 %

2,31

0%

0

0%

10 %

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku a výši úplaty
k vybraným dnům ocenění
Dynamický účastnický fond

Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota penzijní jednotky

Kumulativní výše úplaty
za obhospodařování v Kč

31. 12. 2013

15 393 029,02

1,0215

0

30. 11. 2013

12 772 427,24

1,0007

0

31. 10. 2013

10 629 287,04

1,0004

0

30. 9. 2013

9 467 848,42

1,0002

0

31. 8. 2013

8 250 611,21

1,0000

0

31. 7. 2013

6 859 675,84

0,9998

0
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B.

Výroční zpráva 2013

Důchodové fondy

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237329

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

2

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze
AXA investiční společnost, a.s.2, se sídlem Lazarská 13/8, PSČ 120 00 Praha 2
IČ: 64579018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
Portfolio manažer (od založení):
Ing. Mgr. Dušan Přecechtěl, CFA, absolvent MFF UK, VŠE v Praze a CFA Institute

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Společnost AXA investiční společnost, a.s., neobhospodařovala v roce 2013 žádný majetek fondu KB Důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

Tržní cena celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

443

47 %

Bankovní účty KB
Bankovní účty ČS
TV Unicredit
TV CITI-BANK

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

145

15 %

98

98

10 %

260

260

27 %

Vývoj hodnoty jednotky DFSD v rozhodném období
NAV/DJ

1,0100

100 %

1,0080
Depozita

1,0060
1,0040
1,0020
1,0000
0,9980
0,9960
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10. 12. 2013

10. 11. 2013

10. 10. 2013

10. 9. 2013

10. 8. 2013

10. 7. 2013

10. 6. 2013

10. 5. 2013

0,9940

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Na konci roku 2013 byla veškerá aktiva pod správou v Důchodovém fondu státních dluhopisů uložena na bankovních účtech. Největšího podílu
na majetku dosahovaly vklady v Komerční bance (47 %), dále pak termínované vklady v Citibank (27 %) a bankovní vklady v České spořitelně
(15 %). Hodnota NAV se k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 0,9 mil. Kč.
Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

939 720,88

Počet jednotek

932 012,9132

Hodnota jednotky

1,0083

Zhodnocení od založení

0,83 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

5 851,28

Úplata určená penzijní společností
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Poplatek

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

za obhospodařování

0%

za zhodnocení

0%

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na důchodovou jednotku
Důchodový fond státních dluhopisů
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

31. 12. 2013

939 720,88

1,0083

30. 11. 2013

733 037,64

1,0009

31. 10. 2013

510 151,78

1,0007

30. 9. 2013

328 929,28

1,0004

31. 8. 2013

178 003,00

1,0003

31. 7. 2013

110 704,16

1,0002
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KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237337

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

3

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze
AXA investiční společnost, a.s3., se sídlem Lazarská 13/8, PSČ 120 00 Praha 2
IČ: 64579018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
Portfolio manažer (od založení):
Ing. Mgr. Dušan Přecechtěl, CFA, absolvent MFF UK, VŠE v Praze a CFA Institute

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Společnost AXA investiční společnost, a.s., neobhospodařovala v roce 2013 žádný majetek fondu KB Důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)
Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

Bankovní účty KB

8 377

46 %

Bankovní účty ČS

506

3%

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

TV Unicredit

3 591

3 594

20 %

TV CITI-BANK

2 090

2 093

11 %

SD 4,00/17

CZ0001001903

115

1 283

1 308

7%

ST. DLUHOP. 4,60/18

CZ0001000822

210

2 462

2 477

13 %

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

Vývoj hodnoty jednotky KDF v rozhodném období
NAV/DJ

1,0150

79 %

Depozita

21 %	České státní dluhopisy

1,0100
1,0050
1,0000

12. 12. 2013

12. 11. 2013

12. 10. 2013

12. 9. 2013

12. 8. 2013

12. 7. 2013

12. 6. 2013

12. 5. 2013

12. 4. 2013

0,9950

Hodnota NAV se v Konzervativním důchodovém fondu k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 18,3 mil. Kč. Většina prostředků ve fondu (79 %) byla
uložena na bankovních účtech, zbylých 21 % pak do střednědobých českých státních dluhopisů. Největší pozicí byly vklady v Komerční bance,
které byly zodpovědné za 46% podíl na majetku fondu. Na druhém místě byly termínované vklady v Unicredit (20 %). 13 % aktiv pod správou
bylo umístěno do českého státního dluhopisu SD 4,60/18.
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KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

18 272 407,75

Počet jednotek

18 113 177,9475

Hodnota jednotky

1,0088

Zhodnocení od založení

0,88 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

101 950,47

Úplata určená penzijní společností
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Poplatek

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

za obhospodařování

0%

za zhodnocení

0%

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na důchodovou jednotku
Konzervativní důchodový fond
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

31. 12. 2013

18 272 407,75

1,0088

30. 11. 2013

12 991 665,67

1,0012

31. 10. 2013

8 237 222,57

1,0009

30. 9. 2013

4 661 480,85

1,0006

31. 8. 2013

2 444 300,25

1,0004

31. 7. 2013

1 280 376,50

1,0002
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KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237345

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)
Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

Bankovní účty KB

8 502

48 %

Bankovní účty ČS

525

3%

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

TV Unicredit

3 506

3 509

20 %

TV CITI-BANK

2 105

2 108

12 %

SD 1,5 10/19

CZ0001003834

195

1 965

1 945

11 %

ST. DLUHOP. 4,60/18

CZ0001000822

90

1 055

1 062

6%

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 31. 12. 2013

Vývoj hodnoty VDF v rozhodném období
NAV/DJ

1,0200
1,0100
1,0000

12. 12. 2013

12. 11. 2013

12. 10. 2013

12. 9. 2013

12. 8. 2013

12. 7. 2013

0,9900
12. 4. 2013

17 %	České státní dluhopisy

12. 6. 2013

Depozita

12. 5. 2013

83 %

Hodnota NAV ve Vyváženém důchodovém fondu se k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 17,6 mil. Kč. Převážná část prostředků byla umístěna
na bankovních účtech (83 %). Zbytek aktiv pod správou byl umístěn do českých státních dluhopisů (17 %). Největší pozicí ve fondu byly vklady
v Komerční bance (48 %), dále pak termínované vklady v Unicredit (20 %) a termínované vklady v Citibank (12 %).
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

17 564 169,53

Počet jednotek

17 293 586,4305

Hodnota jednotky

1,0156

Zhodnocení od založení

1,56 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

184 741,83

Úplata určená penzijní společností
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Poplatek

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

za obhospodařování

0%

za zhodnocení

0%

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na důchodovou jednotku
Vyvážený důchodový fond
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

31. 12. 2013

17 564 169,53

1,0156

30. 11. 2013

12 576 977,98

1,0012

31. 10. 2013

8 165 560,22

1,0009

30. 9. 2013

4 828 585,58

1,0006

31. 8. 2013

2 609 242,25

1,0004

31. 7. 2013

1 407 077,62

1,0002
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KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo přidělené ČNB

8080237353

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00,
IČ 61860018,
Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013

Údaje o portfolio manažerech fondu

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15
IČ: 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Portfolio manažeři (od založení):
Ing. Pavel Roštok, odborná praxe 13 let, absolvent VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Straka, odborná praxe 15 let, absolvent VZU v Praze

Údaje o depozitáři fondu

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 45244782
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu
nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (v tis. Kč)

Název cenného papíru/depozita

ISIN

Počet kusů

Pořizovací cena
celkem

Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na majetku
fondu

13 113

46 %

Bankovní účty KB
Bankovní účty ČS
TV Unicredit
TV CITI-BANK

760

3%

5 831

5 836

21 %

3 830

3 836

13 %

SD 1,5 10/19

CZ0001003834

380

3 825

3 791

13 %

ST. DLUHOP. 3,75/20

CZ0001001317

100

1 136

1 130

4%

Vývoj hodnoty jednotky DDF v rozhodném období
NAV/DJ

1,0400

1,0000

12. 11. 2013

12. 10. 2013

12. 9. 2013

12. 8. 2013

12. 7. 2013

0,9800
12. 4. 2013

17 %	České státní dluhopisy

1,0200

12. 6. 2013

Depozita

12. 5. 2013

83 %

V případě Dynamického důchodového fondu byla na konci roku 2013 většina peněžních prostředků (83 %) umístěna na bankovních účtech.
České státní dluhopisy tvořily 17 % majetku fondu. Největší podíl na majetku tvořily vklady v Komerční bance (46 %), dále pak termínované
vklady v Unicredit (21 %), termínované vklady v Citibank (13 %) a český státní dluhopis SD 1,5 10/19 (13 %). Hodnota NAV se k 31. 12. 2013
pohybovala na úrovni 28,4 mil. Kč.
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Základní údaje o fondu k 31. 12. 2013
NAV (v Kč)

28 370 628,65

Počet jednotek

27 751 629,0212

Hodnota jednotky

1,0223

Zhodnocení od založení

2,23 %

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (v Kč)

441 006,76

Úplata určená penzijní společností
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Poplatek

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

za obhospodařování

0%

za zhodnocení

0%

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na důchodovou jednotku
Dynamický důchodový fond
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

31. 12. 2013

28 370 628,65

1,0223

30. 11. 2013

20 752 018,79

1,0013

31. 10. 2013

14 281 577,45

1,0010

30. 9. 2013

9 332 370,97

1,0007

31. 8. 2013

5 647 847,89

1,0004

31. 7. 2013

3 445 457,04

1,0003
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Údaje o skutečnostech
s významným vlivem
na výkon činnosti Společnosti
a zdůraznění hlavních faktorů
majících vliv na hospodářský
výsledek
Hodnota majetku/aktiv v důchodových
a účastnických fondech a Transformovaném
fondu během roku 2013 vzrostla
o 11,7 %, celkem na 38,7 mld. Kč (v roce
2012 činil nárůst hodnoty o 5,5 %).
Největší nárůst majetku pod správou
zaznamenal Transformovaný fond, který
těžil z významného přílivu účastnických
prostředků. Hlavním důvodem přílivu
prostředků byla změna legislativy od počátku
roku 2013 a zvýšením maximální státní
podpory ze 150 Kč na 230 Kč.
Finanční výsledky společnosti
Společnost dosáhla v roce 2013 velmi solidní
zisk ve výši 54,2 mil. Kč. Na výsledném
zisku se pozitivně podílela důsledná
kontrola nákladů. Náklady na provoz
společnosti se dařilo udržet pod kontrolou
i přes jednorázové náklady na transformaci

společnosti a start 2. a 3. pilíře. Provozní
náklady společnosti činily 157 mil. Kč, tj.
0,4 % z objemu spravovaných aktiv.

účast na žádných osobách a zároveň
v rozhodném období nejednala společnost
s žádnou osobou ve shodě ve smyslu § 66b
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Na straně výnosů měly největší vliv
na pozitivní výsledek poplatky inkasované
za správu a zhodnocení Transformovaného
fondu ve výši 302,7 mil. Kč. Výše poplatků
byla pozitivně ovlivněna příznivým vývojem
účastnických prostředků během uplynulého
roku 2013.
Podíl nákladů příštích období společnosti
ke spravovanému majetku se ke konci
roku 2013 dostal mírně nad úroveň 0,3 %.
Během roku 2013 došlo k prodloužení
doby časového rozlišení provizí související
s Transformovaným fondem ze 2 let
na 4 roky.
Doplňující údaje
Společnost nebyla v rozhodném období
účastníkem soudních nebo rozhodčích
sporů, ve kterých hodnota předmětu sporu
převyšuje 1 % hodnoty majetku společnosti,
důchodových a účastnických fondů.
Společnost v rozhodném období (ani po část
rozhodného období) neměla kvalifikovanou

Hodnota majetku/aktiv podle fondů (v Kč)
Název fondu
Transformovaný fond
Důchodový fond státních dluhopisů

Hodnota majetku k 31. 12. 2013
38 427 120 857,14
946 333,08

Konzervativní důchodový fond

18 355 930,72

Vyvážený důchodový fond

17 651 427,07

Dynamický důchodový fond
Povinný konzervativní účastnický fond

28 466 544,61
137 560 783,56

Vyvážený účastnický fond

15 458 620,39

Dynamický účastnický fond

15 595 343,43

Zajištěný účastnický fond
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Rozvaha k 31. prosinci 2013
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013
tis. Kč

1. ledna 2013
tis. Kč

3.1

627 637

313 951

77 261

313 951

550 376

0
35 174

v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní
Dlouhodobý nehmotný majetek

3.2

35 132

Dlouhodobý hmotný majetek

3.2

3 782

5 679

Ostatní aktiva

3.3

306 669

473 788

Náklady příštích období

3.4

125 399

120 800

1 098 619

949 392

Bod

31. prosince 2013
tis. Kč

1. ledna 2013
tis. Kč

3.5

259 565

206 567

395

660

0

252

Aktiva celkem

Pasiva:
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy

3.6

v tom: a) ostatní
Základní kapitál

3.7

v tom: a) splacený základní kapitál
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

252

300 000

300 000

300 000

300 000

61 479

321 524

a) povinné rezervní fondy

60 000

320 078

b) ostatní fondy ze zisku

1 479

1 446

Kapitálové fondy

3.7

3.7

Nerozdělený zisk z předchozích období
Zisk za účetní období
Pasiva celkem

36

0

3.7

360 078

0

62 851

120 389

54 251

0

1 098 619

949 392
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013
tis. Kč

3.8

926

3.9

305 587

3.9

-98 784

0

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk / (ztráta) z finančních operací

3.10

-13

Ostatní provozní výnosy

3.11

990

Ostatní provozní náklady

3.11

-4 446

Správní náklady

3.12

-142 875
-50 912

v tom: a) náklady na zaměstnance

-37 210

z toho: aa) mzdy a platy

-13 702

ab) sociální a zdravotní pojištění

-91 963

b) ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

3.2

-9 954

Tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

3.2

305

Tvorba a použití ostatních rezerv

3.6

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

3.14

Zisk z mimořádné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za účetní období po zdanění

252
51 988
1 982
1 982

3.13

281
54 251
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013
Nerozdělený
zisk a HV
Oceňovací ve schvalovacím
rozdíly
řízení
tis. Kč
tis. Kč

Základní
kapitál
tis. Kč

Rezervní fondy
a ostatní fondy
ze zisku
tis. Kč

Kapitálové
fondy
tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013

300 000

321 524

0

0

120 389

741 913

Navýšení základního kapitálu

0

0

0

0

0

0

Navýšení rezervního fondu a ostatních fondů

0

0

0

0

0

0

Příděl do fondů

0

900

0

0

-900

0

Ostatní použití fondů

0

-867

0

0

0

-867

Výplata dividend

0

0

0

0

-56 638

-56 638

Pohyby oceňovacích rozdílů

0

0

0

0

0

0

Převod a navýšení kapitálového fondu

0

-260 078

360 078

0

0

100 000

Zisk roku 2013
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Celkem
tis. Kč

0

0

0

0

54 251

54 251

300 000

61 479

360 078

0

117 102

838 659
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Finanční část

Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

1.1.

Založení a charakteristika společnosti

Penzijní fond Komerční banky, a.s. (dále jen PFKB) byl založen zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne 27. 7. 1994 a vznikl zapsáním
do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 28. 11. 1994. Povolení ministerstva financí ČR ke vzniku a činnosti penzijního fondu bylo uděleno
24. 11. 1994.
K 1. 1. 2013 došlo k zániku Penzijního fondu Komerční banky, a.s., vzniklého dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem a k tomuto dni byla uskutečněna transformace penzijního fondu dle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., kdy
došlo ke vzniku KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost) a vytvoření Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen
Fond) v souladu s transformačním projektem schváleným Českou národní bankou.
V souladu s transformačním projektem a § 182, zákona č. 427/2011 Sb. byla vyčleněna aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním
do transformovaného fondu na základě účetní závěrky Penzijního fondu Komerční banky, a.s., k datu 31. 12. 2012. K datu 1. 1. 2013 byly
sestaveny zahajovací rozvahy pro KB Penzijní společnost, a.s., a Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s. Od tohoto data penzijní
společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření
s majetkem odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních nově vzniklých fondů v II. a III. pilíři a transformovaného fondu.
Jako srovnatelné období jsou použity počáteční stavy z auditorem ověřených zahajovacích rozvah.
Společnost má k 31. 12. 2013 základní kapitál ve výši 300 000 000 Kč.
Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu Společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:
Akcionář

% podíl na základním kapitálu

Komerční banka, a.s.

100

Celkem

100

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření shromažďování příspěvků účastníka,
příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických
fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření. Penzijní společnost prostřednictvím transformovaného fondu provozuje dále
penzijní připojištění (podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění) pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly
závazky vyčleněny do transformovaného fondu.
Společnost je povinna zajistit, že hodnota majetku ve Fondu je vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků ve Fondu. Závazky vyplývající
z penzijního připojištění Společnost plní z majetku ve Fondu. Pokud majetek ve Fondu nepostačuje ke splnění závazků, splní je Společnost
z ostatního svého majetku. Jsou-li závazky Fondu vyšší než jeho majetek, Společnost je povinna převést do Fondu majetek nezbytný k vyrovnání
tohoto rozdílu nejpozději do 30 dnů po konci čtvrtletí, ve kterém byla zjištěna tato skutečnost. Takto převedený majetek tvoří kapitálový fond
Fondu. Kapitálový fond se přednostně použije na úhradu ztráty za účetní období nebo na úhradu neuhrazené ztráty z předchozích účetních
období.
Společnost splnila také podmínky dle zákona č.426/2011 Sb. o důchodovém spoření a shromažďuje a obhospodařuje prostředky účastníků
spoření v důchodových fondech a vyplácí dávky dle tohoto zákona.
Společnost provozuje svoji činnost pouze na území České republiky.
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1.2.

Organizační struktura společnosti

Společnost měla v roce 2013 následující organizační strukturu:
Úsek výkonného ředitele
– Řízení rizik a externích vztahů
Úsek Provoz
– Finance a účetnictví
– Klientský servis
– Kontrola investic a reporting
– Informační technologie
Úsek obchodu a marketingu
Společnost je součástí finanční skupiny Komerční banky, a.s., resp. skupiny Société Générale.
1.3.

Představenstvo a dozorčí rada

Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti k 31. prosinci 2013:
Funkce
Představenstvo

Dozorčí rada

2.

Jméno

Předseda

Ing. Pavel Jirák

Místopředseda

Ing. Vojtěch Kubec

Člen

Ing. Radek Cmíral

Předseda

Ing. Pavel Čejka

Místopředseda

Ing. Petr Slabý

Člen

Ing. David Formánek

Člen

Ing. Vladimír Jeřábek

Člen

Ing. Kamil Kočí (od 14. 2. 2013)

Člen

Ing. Jan Pokorný

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Společnosti obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu.
Účetnictví Společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami, zásadu účtování
ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných
aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Společnosti jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením
smlouvy a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč resp. 60 000 Kč v jednotlivém
případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Položky se vstupní cenou do 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč nejsou považovány za hmotný, resp. nehmotný majetek a Společnost o nich účtuje
v nákladech na účtu Spotřebované nákupy, resp. Služby. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého hmotného majetku a je odepisováno. U nehmotného majetku dokončené technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého nehmotného majetku a je odepisováno, pokud převýšilo u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou
položku v případě dočasného znehodnocení nebo zcela odepsána do výkazu zisku a ztráty v případě trvalého znehodnocení.
Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy
Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže.
Kategorie majetku

Doba odpisování v letech

Stroje a zařízení, skříně pro výpočetní techniku
Dopravní prostředky

4
5–7

Klimatizační jednotky

12

Trezory a ohnivzdorné skříně

15

Inventář

6

Software

4–10

Tento majetek je odpisován počínaje měsícem, ve kterém byl majetek zařazen do používání.
2.3

Cenné papíry a finanční deriváty

Společnost nedrží žádné cenné papíry a nemá uzavřené finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud
se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Společnost vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti.
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2.5

Výdaje na účastnické smlouvy

Zprostředkovatelská provize představuje výdaj na získání nových účastníků. Tyto provize jsou kalkulovány ze skutečně uhrazených příspěvků
účastníka. Výdaje na provize se sledují za všechny uzavřené smlouvy a časově se rozlišují do nákladů po dobu odpovídající průměrné době
trvání penzijního připojištění účastníka. Způsob časového rozlišování vyjadřuje věcnou i časovou souvislost vývoje nákladů a výnosů uzavřených
smluv.
Společnost v roce 2011 stanovila odhad zpětné získatelnosti časově rozlišených provizí v souvislosti s reformou penzijního systému a z ní
vyplývající uzavření systému penzijního připojištění ve stávající podobě novým účastníkům na dva roky, nejdéle však do 31. prosince 2012.
Na základě vývoje v roce 2012, zejm. vzhledem k hektickému uzavírání smluv v posledních 3 měsících roku vedených motivací zachování
garance návratnosti prostředků byl u této části klientů změněn odhad průměrné doby, po kterou klienti zůstávají a současně s tím časové
rozlišování provizí na 2 roky. S ohledem na vývoj v roce 2013, především pak menší než očekávaný odliv účastníků, byl odhad období, po které
jsou vynaložené výdaje rozlišovány na 4 roky.
U nově uzavřených smluv a zvýšení příspěvků v případě účastnických a důchodových se uplatňuje nová odhadovaná průměrná doba trvání 8,
resp. 10 let.
2.6

Ostatní rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Společnost současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud
je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý
odhad výše tohoto závazku.
2.7

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.8

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 19 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových
ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být
v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
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3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

Účastnické
a důchodové fondy

(údaje v tis. Kč)
Běžné účty
Vklady splatné na požádání

Finanční část

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

77 261

313 951

0

0

Ostatní termínované vklady

550 376

0

Celkem

627 637

313 951

Na konci 2013 Společnost uzavřela termínované vklady v celkové výši 550 mil. Kč a různou délkou splatnosti 3, 6 a 9 let.
3.2

Dlouhodobý majetek

Nehmotný dlouhodobý majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Celkem

Stav k 1. 1. 2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12. 2013

76 447

31 130

-4 909

102 668

192

0

0

192

23 834

8 647

-31 130

1 351

100 473

39 777

-36 039

104 211

Stav k 1. 1. 2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2013

-65 107

-8 689

4 909

-68 887

-192

0

0

-192

-65 299

-8 689

4 909

-69 079

Stav k 1. 1. 2013

Stav k 31. 12. 2013

11 340

33 781

Oprávky
(údaje v tis. Kč)
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)
Software

0

0

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

23 834

1 351

Celkem

35 174

35 132

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Odpisy nehmotného dlouhodobého majetku zaúčtované do nákladů
(údaje v tis. Kč)

2012

2013

Odpisy nehmotného dlouhodobého majetku

6 584

8 302

Nárůst dlouhodobého nehmotného majetku je způsobeno aktualizací hlavních systémů v roce 2012 související s přípravou na penzijní reformu
a její spuštění od 1. 1. 2013.
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Hmotný dlouhodobý majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2013

Pozemky

0

0

0

0

Budovy, haly a stavby

0

0

0

0

Samostatné movité věci

20 682

340

-11 859

9 163

– Stroje a zařízení – 1. odpisová skupina

10 485

0

-9 318

1 167

9 340

340

-1 837

7 843

42

0

0

42

815

0

-704

111

Jiný hmotný dlouhodobý majetek (drobný dlouhodobý
hmotný majetek)

0

0

0

0

Nedokončené investice

0

340

-340

0

Poskytnuté zálohy na pořízení majetku

0

0

0

0

20 682

680

-12 199

9 163

Stav k 1. 1. 2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2013

– Dopravní prostředky – 2. odpisová skupina
– Inventář – 2. odpisová skupina
– Ostatní zařízení – 3. odpisová skupina

Celkem

Oprávky a opravné položky
(údaje v tis. Kč)

0

0

0

0

Samostatné movité věci

-15 004

-2 541

12 164

-5 381

– Stroje a zařízení – 1. odpisová skupina

-10 256

-171

9 318

-1 109

-3 983

-2 024

1 837

-4 170

-42

0

0

-42

-723

-346

1 009

-60

0

0

0

0

-15 004

-2 541

12 164

-5 381

Budovy, haly a stavby

– Dopravní prostředky – 2. odpisová skupina
– Inventář – 2. odpisová skupina
– Ostatní zařízení – 3. odpis. skupina vč. opr. pol.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
(drobný dlouhodobý hmotný majetek)
Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2013

Stav k 31. 12. 2013

Pozemky

0

0

Budovy, haly a stavby

0

0

5 678

3 782

Samostatné movité věc
– Stroje a zařízení – 1. odpisová skupina
– Dopravní prostředky – 2. odpisová skupina

230

58

5 357

3 673

0

0

91

51

Jiný dlouhodobý hmotný majetek (drobný dlouhodobý hmotný majetek)

0

0

Nedokončené investice

0

0

Poskytnuté zálohy na pořízení majetku

0

0

5 678

3 782

– Inventář – 2. odpisová skupina
– Ostatní zařízení – 3. odpisová skupina

Celkem

Společnost k 31. 12. 2013 nevlastnila žádný neprovozní majetek. Celkový pokles dlouhodobého hmotného majetku byl způsoben zejména
prodejem několika automobilů Společnosti.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů
(údaje v tis. Kč)

2012

2013

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku

2 565

1 652

Společnost nekoupila ani neprodala hmotný nebo nehmotný majetek s následnou koupí.

44

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Společnost ve sledovaném období neměla žádný dlouhodobý majetek najatý formou finančního leasingu a ani neměla majetek zatížený
zástavním právem.
Společnost má od poloviny roku 2013 pronajatých 40 kusů počítačů od mateřské společnosti Komerční banka, a.s. Jedná se o operativní
pronájem drobného hmotného majetku.
K dlouhodobému nehmotnému majetku nebyly vytvořeny v roce 2013 opravné položky. V roce 2012 byla k dlouhodobému hmotnému majetku
(soubor klimatizací umístěných na pronajaté budově Lucemburská) vytvořena opravná položka ve výši 305 tis. Kč, jelikož účetní zůstatková
hodnota aktiva přesahovala jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu. V průběhu roku byla klimatizace prodána a vytvořená opravná
položka rozpuštěna.
3.3

Ostatní aktiva

Ostatní aktiva zahrnují:
(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

3 882

473 760

Daňové pohledávky

0

29

Pohledávky z obchodů s cennými papíry

0

0

Ostatní pokladní hodnoty

0

0

Pohledávky z obchodních vztahů a za zaměstnanci

Dohadné účty aktivní

302 787

0

Stav k 31. 12.

306 669

473 789

Položka Pohledávky z obchodních vztahů obsahuje k 1. 1. Pohledávku za Transformovaným Fondem KB Penzijní společnosti, a.s., ve výši
472 mil. Kč. Tento závazek vznikl při Transformaci, kdy došlo k vyčlenění více majetku než závazků do Fondu a tato pohledávka byla uhrazena
po ověření zahajovacích rozvah auditorem z běžného účtu Fondu na běžný účet Společnosti
Společnost ve sledovaném období neměla pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
Zůstatek dohadných účtů aktivních tvoří dohadné položky na úplaty za obhospodařování Transformovaného fondu a zhodnocení prostředků
v Transformovaném fondu viz bod č. 3.9.
3.4

Náklady a příjmy příštích období

K 31. 12. 2013 náklady a příjmy příštích období byly ve výši 125 399 tis. Kč, resp. 120 800 tis. Kč k 1. 1. 2013.
Nejvýznamnější část představují náklady příštích období z titulu získatelských provizí ve výši 123 419 tis. Kč k 31. 12. 2013, resp. 119 278 tis. Kč
k 1. 1. 2013. Společnost pokračovala ve zvýšeném umořování provizních výdajů dle odhadu jejich zpětné získatelnosti, viz bod 2.5.
3.5

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva zahrnují:
(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

Závazky z obchodních vztahů

204 776

33 483

Závazky vůči zaměstnancům

2 306

3 827

Daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
Dohadné účty pasivní a ostatní pasiva
Prostředky účastníků penzijního pojištění
Celkem

2 900

5 307

47 373

163 950

2 210

0

259 565

206 567

Položka Závazky z obchodních vztahů zahrnuje přijatou zálohu z Transformovaného fondu vztahující se k úplatě za obhospodařování za období
1-11/2013 ve výši 198 mil. Kč. K 1. 1. 2013 tvořila největší část zůstatku nevyplacená zprostředkovatelská provize vůči Komerční bance, a.s.,
ve výši 16,8 mil. Kč, která byla v lednu 2013 vyplacena.
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Závazky vůči zaměstnancům obsahují nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2013. Celková výše mezd se snížila díky poklesu počtu
zaměstnanců v průběhu roku 2013 a rozdíl oproti roku 2013 tvoří také mimořádně přiznané odměny zaměstnancům v prosinci roku 2012.
Daňové závazky jsou tvořeny zejména odloženou daní ve výši 1 140 tis. Kč (k 1. 1. 2013: 1 421 tis. Kč) více viz bod č. 3.13 a předpisu zálohy
na daň z příjmu za zaměstnance ve výši 473 tis. Kč (k 1. 1. 2013: 674 tis. Kč). K 1. 1. 2013 tvořil zůstatek také závazek z titulu DPH ve výši
1 543 tis. Kč (ke konci roku 2013 208 tis. Kč). Závazky z titulu předpisu sociálního a zdravotního pojištění, které se vážou ke mzdám, jsou
ve výši 967 tis. Kč (k 1. 1. 2013: 956 tis. Kč). Zvýšení této položky i přes pokles celkových mezd je způsoben odváděním o 2 % více na sociálním
pojištění související s důchodovou reformou, kdy si zaměstnanci Společnosti uzavřeli důchodové spoření.
Dohadné účty pasivní k 1. 1. 2013 byly tvořeny zejména dohadnou položkou na provizní výdaje, u kterých měl vzniknout nárok na výplatu
provize v roce 2013 ve výši 141 049 tis. Kč, z toho vůči Komerční bance, a.s., ve výši 51 286 tis. Kč, Modré pyramidě stavební spořitelna,
a.s., 21 317 tis. Kč a ostatním zprostředkovatelům ve výši 68 446 tis. Kč. Vytvořené dohadné položky z roku 2012 byly v průběhu roku 2013
zúčtovány se skutečnou výplatou nebo stornovány, pokud nevznikl nárok na výplatu provize. Ke konci roku 2013 tvoří dohadné položky
na provizní výdaje 6 590 tis. Kč, z toho vůči Komerční bance, a.s., ve výši 5 893 tis. Kč. Pokles je způsoben celkovým snížením provizních
výdajů a počtu uzavíraných smluv. Dále jsou tvořeny ke konci roku 2013 dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců
ve výši 8 100 tis. Kč (k 1. 1. 2013: 10 637 tis. Kč). Významnou část vytvořených dohadných položek tvoří dohadná položka na poplatek
za obhospodařování Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s., vůči společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., ve výši
18 683 tis. Kč.
Položka Prostředky účastníků penzijního pojištění ve výši 2,2 mil. Kč zahrnuje prostředky vztahující se k důchodovému a doplňkovému
penzijnímu spoření, které Společnost drží na běžných účtech speciálně zřízených za účelem jejich pozdější distribuce k účastníkům, jednotlivým
fondům, pojišťovně, státnímu rozpočtu.
Společnost v roce 2013 neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem. Společnost ve sledovaném období
neměla žádné přijaté úvěry a neemitovala žádné dluhopisy.
3.6

Rezervy

(údaje v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2013

Tvorba

Použití/Rozpuštění

Stav k 31. 12. 2013

Ostatní rezervy
– rezerva ostatní

252

0

252

0

Celkem

252

0

252

0

V roce 2012 byla tvořena rezerva ve výši 252 tis. Kč na odstupné vyplácené zaměstnancům, kteří ukončí svůj pracovní poměr v roce 2013, jež
vyplynulo z reorganizace Společnosti naplánované v roce 2012. Rezerva byla v rámci Transformace vyčleněna do Společnosti. Po vyplacení
odstupného v roce 2013 byla rezerva rozpuštěna. V roce 2013 nebyla žádná nová rezerva tvořena.
3.7

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál Společnosti tvoří v roce 2013 základní kapitál, zákonný rezervní fond a ostatní fondy tvořené ze zisku, kapitálové fondy,
nerozdělený zisk z předchozích období a zisk běžného období. Pohyby ve vlastním kapitálu jsou znázorněny v přehledu o změnách ve vlastním
kapitálu.
V rámci Transformace byl do Vlastního kapitálu Fondu vyčleněn výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 15 % celkového výsledku
hospodaření PFKB, tj. částka 86 307 tis. Kč, která byla rozdělena rozhodnutím jediného akcionáře tak, že příděl do sociálního fondu byl
900 tis. Kč, dividenda mateřské společnosti činila 56 638 tis. Kč, zbývající částka ve výši 28 769 tis. Kč byla ponechán v Nerozděleném zisku
minulých let. Zůstatek nerozděleného zisku minulých let po přídělu k 31. 12. 2013 je 62 851 tis. Kč.
V rámci Transformace byl do Společnosti převeden zůstatek povinného rezervního fondu ve výši 320 078 tis. Kč. V souladu s transformačním
projektem schváleným ČNB představenstvo Společnosti odsouhlasilo zachování rezervního fondu v zákonné výši 60 000 tis. Kč, tj. 20 % ze
základního kapitálu společnosti a zbylá část ve výši 260 078 tis. Kč byla převedena do nově vytvořeného kapitálového fondu, který bude sloužit
zejména k pokrytí regulatorních požadavků na kapitál. Tento fond je zahrnut do položky Kapitálové fondy.
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

V září 2013 bylo rozhodnutím jediného akcionáře schváleno poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 100 tis. Kč. Společnost eviduje
tento příplatek v položce Kapitálové fondy.
Ostatní fondy ze zisku tvoří především sociální fond ve výši 1 060 tis. Kč k 31. 12. 2013, resp. 899 tis. Kč k 1. 1. 2013.
K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Společnosti 838 659 tis. Kč, resp. k 1. 1. 2013 činil 741 913 tis. Kč.
Struktura základního kapitálu k 31. 12. 2013
(údaje v tis. Kč)
Druh akcií

Počet akcií ks

Nominální hodnota

Na majitele

3 000

100

Celková nominální hodnota emise
300 000

Celkem

3 000

100

300 000

Podíly právnických nebo fyzických osob na základním kapitálu
Název společnosti
Komerční banka, a.s.

Sídlo
Na Příkopě 33, Praha 1

Celkem

Podíl na základním kapitálu v %
100
100

Akcie nejsou volně obchodovatelné, k převodu na třetí osobu je třeba souhlasu valné hromady.
3.8

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

549

Z termínových vkladů

377

Úrokové výnosy celkem

926

V průběhu roku 2013 měla Společnost úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladů, které uzavřela na konci roku viz
bod č. 3.1.
3.9

Čisté náklady z poplatků a provizí

(údaje v tis. Kč)
Náklady na poplatky a provize
z toho náklady na správu portfolia
Výnosy z úplaty z Transformovaného fondu
z toho za obhospodařování (0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy)
z toho za zhodnocení (15 % ze zisku)
Výnosy z poplatků hrazených účastníky v případě odbytného a převodů
Čistý poplatkový náklad

2013
98 784
40 940
302 688
217 243
85 445
2 899
-206 803

Položku Výnosy z úplaty z Transformovaného fondu ve výši 302 688 tis. Kč tvoří úplata pro Společnost definovaná zákonem č. 427/2011 Sb.
o doplňkovém penzijním spoření od 1. 1. 2013. Úplata se vztahuje pouze k Transformovanému fondu KB Penzijní společnosti, a.s. V roce 2013 si
Společnost nenárokovala poplatek za obhospodařování ani zhodnocení u důchodových a účastnických fondů.
Výnosy z poplatků hrazených účastníky v případě odbytného a převodů klesly o více než polovinu, což je způsobeno poklesem celkového počtu
realizovaných výplat odbytného (2013: 9 440, 2012: 14 808) a minimální realizace převodů z Transformovaném fondu v roce 2013 (2013: 87,
2012: 12 093).
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3.10

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

Čistý zisk resp. ztráta z finančních operací je tvořena kurzovými rozdíly vztahující se k běžnému provozu společnosti (např. úhrady faktur v cizí
měně).
3.11

Provozní náklady a výnosy

Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)

2013

Výnosy z převodu/prodeje majetku

554

Ostatní výnosy včetně výnosů z předfakturace

436

Ostatní provozní výnosy celkem

990

Výnosy z převodu/prodeje majetku jsou tvořeny prodejem movitého majetku.
Ostatní provozní náklady
(údaje v tis. Kč)

2013

Náklady z převodu/prodeje majetku

1 277

Škody, pokuty a penále

1 816

Ostatní

1 353

Ostatní provozní náklady celkem

4 446

Náklady z převodu/prodeje majetku jsou tvořeny zůstatkovou cenou při prodeji movitého majetku. Položka Škody, pokuty, penále zahrnuje
pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů za neoprávněné zpřístupnění některých údajů z kontaktní databáze Společnosti chybou
informačního systému ve výši 1 800 000 Kč. Ostatní provozní náklady představují náklady na jednorázovou finanční dotaci do důchodových
fondů (2. pilíř) a účastnických fondů (3. pilíř), kterou poskytla Společnost v prosinci 2013.
3.12

Správní náklady

Náklady na zaměstnance a počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení Společnosti a osobní náklady za rok 2013 jsou následující:
2013
(údaje v tis. Kč)
Zaměstnanci
Vedení společnosti (představenstvo)

Počet

Mzdové
náklady

Soc. a zdravotní
zabezpečení

Ostatní
náklady

Osobní náklady
celkem

50

29 338

9 750

1 917

41 005

3

7 436

1 657

298

9 391

406

77

0

483

30

3

0

33

37 210

11 487

2 215

50 912

Dohody o pracích mimo pracovní poměr
Dozorčí rada

6

Celkem

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Ostatní správní náklady
(údaje v tis. Kč)

2013
51 545

Obchodní náklady (bez provizí za získatelskou činnost)
Spotřebované nákupy

1 368

Služby SW a HW

9 698
3 122

Audit, poradenství, překlady, výroční zpráva
Telefon, poštovné, výpisy z osobních účtů

11 365

Ostatní

14 655
210

Daně a poplatky
Ostatní správní náklady celkem

91 963

V položce Ostatní jsou zahrnuty ostatní služby externích dodavatelů, nejvyšší částku tvoří nájemné za kancelářské prostory ve výši 4 043 tis. Kč.
Náklady na externí audit k 31. 12. 2013 činily 1 971 tis. Kč vč. DPH. Zvýšení nákladů na externí audit je způsobeno provedením auditu
zahajovacích rozvah Společnosti a Transformovaného fondu v rámci procesu Transformace a provedením auditu nových 4 důchodových
a 4 účastnických fondů.
3.13

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

53 970

Připočitatelné položky

13 493
8 891

Odečitatelné položky
Základ daně po úpravách

58 572

Daňová ztráta minulých období, odečtená v daném zdaňovacím období

58 572

Splatná daň při použití sazby 19 %

0

Slevy na dani

0

Daňový závazek upravený

0

Úprava splatné daně předchozích období

0

Celková daňová povinnost

0

Při zákonné transformaci Penzijního fondu a následující rozdělení bilance k 1. 1. 2013 byla vyčleněna do Společnosti odložená daň týkající se
rozdílů zůstatkových účetních a daňových cen hmotného a nehmotného majetku včetně opravných položek, nevyužité daňové ztráty, dohadných
položek k odměnám a bonusům. Sazba daně aplikovaná na příští období pro Společnost je ve výši 19 %.
2013 (31. 12.)
19 %

2013 (1. 1.)
19 %

Odložená daňová pohledávka

315 409

416 605

Nevyužitá daňová ztráta

315 029

416 199

(údaje v tis. Kč)

0

48

380

358

Odložený daňový závazek

-1 140

-1 421

Rozdíly zůstatkových cen hmotný a nehmotný majetek

-1 140

-1 421

314 269

415 184

Opravné položky k pohledávkám a rezervy
Dohadná položka odměny a bonusy

Celková odložená daň

Celková odložená daňová pohledávka k 1. 1., respektive k 31. 12. 2013 nebyla vykázána vzhledem ke skutečnosti, že společnost je prvním
rokem v daňovém zisku a není jisté, že Společnost vytvoří v budoucnosti dostatečný daňový základ, proti němuž bude možné tuto odloženou
daňovou pohledávku využít. Z důvodu opatrnosti se Společnost v roce 2013 rozhodla zaúčtovat pouze odložený daňový závazek ve výši
1 140 tis. Kč (k 1. 1. 2013 1 421 tis. Kč). Pohyb odložené daně v průběhu roku byl způsoben změnou rozdílu zůstatkových účetních a daňových
cen hmotného a nehmotného majetku.
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3.14

Mimořádné výnosy

Položka mimořádné výnosy obsahuje výnos z již odepsané pohledávky za společností DESTA-NOVA, a.s., IČ: 25049143, se sídlem Ústecká 20,
405 02 Děčín V, která je v konkursu, která byla ve výši 1 982 tis. Kč poukázána na účet Společnosti v průběhu roku 2013.

4.

Systém řízení rizik

4.1

Riziko operační

Společnost používá stejnou metodiku pro vyhodnocování operačních rizik jako mateřská společnost Komerční banka, a.s., a úzce spolupracuje
s jejím útvarem řízení operačních rizik, který se věnuje průběžně rozvoji instrumentů používaných pro řízení operačních rizik, tj. evidenci ztrát,
analýze scénářů, nastavení klíčových rizikových indikátoru a vlastního hodnocení kontroly rizik (Risk Control Self Assessment), včetně nastavení
systému kontrol prvního stupně. Získané poznatky jsou na pravidelné bázi vyhodnocovány a poskytovány managementu Společnosti, který
přijímá strategická rozhodnutí v oblasti řízení operačních rizik.
4.2

Riziko právní

Společnost pravidelně sleduje a vyhodnocuje pasivní právní spory vedené proti Společnosti. K pokrytí potenciálních závazku v souvislosti
s právními spory vytváří rezervu ve výši žalované částky a příslušenství pro všechny pasivní právní spory s pravděpodobností plnění vyšší než
50 %. Společnost rovněž řídí právní riziko prostřednictvím přehodnocování kontraktu, do kterých vstupuje, z titulu právního rizika.
4.3

Riziko likvidní, úrokové

Společnost drží splatnostně rozvržené portfolio termínovaných vkladů v horizontu splatností 3, 6 a 9 let v celkové výši 550 mil. Kč. Úrokové
a likviditní riziko je řízeno investováním především do termínovaných vkladů s fixním kuponem a rovnoměrně rozvrženou splatností.
4.4

Riziko měnové

Společnost nedrží žádná aktiva v cizí měně.

5.

Vztahy se spřízněnými osobami

Aktiva a pasiva 2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

62 962 provize za získatelskou činnost,
zůstatek nákladů příštích období
550 377 jistina a úroky z termínovaného vkladu
50 087 zůstatek běžného účtu
1 672 poskytnuté zálohy a jiné provozní pohledávky

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

13 709 provize za získatelskou činnost,
zůstatek nákladů příštích období

Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

302 688 dohadné položky na poplatky za správu a zhodnocení v Transformovaném fondu
2 146 pohledávky vůči Transformovanému fondu za vybrané poplatky dle sazebníku sražené při výplatě
dávky z Transformovaného fondu
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Pasiva:
Komerční banka, a.s.

395 výnosy příštích období za služby sdílení dat
13 134 přijaté faktury, dohadné položky na služby KB
5 893 nároky na provize – dohadná položka

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s

260 nároky na provize – dohadná položka
1 200 přijatá faktura za reklamní kampaň pro KBPS

Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

197 661 přijatá záloha na poplatek za správu Transformovaného fondu
1 241 závazky za Transformovaným fondem KBPS z titulu
zaplacených bankovních poplatků při realizaci
výplaty dávek

Náklady a výnosy 2013

(údaje v tis. Kč)
Náklady:
Komerční banka, a.s.

400 bankovní poplatky
16 924 provize mandátní smlouva
36 219 za využití ochranné známky, reklamní kampaň
4 697 IT služby
1 015 služby interního auditu
6 196 nájemné a služby související s lokalitou Stodůlky
7 851 ostatní služby

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

9 552 provize, mandátní smlouva
1 200 reklamní kampaň pro KBPS

Výnosy:
Komerční banka, a.s.

264 výnos za služby sdílení dat dceřiných společností
470 úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu

Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

302 688 poplatky za správu a zhodnocení v Transformovaném fondu
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6.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v účetnictví. Společnost se neúčastní žádného soudního sporu.
KB Penzijní společnost spravuje majetek 4 důchodovým, 4 účastnickým fondům a Transformovaného fondu. Výše jednotlivých bilančních sum
je uveden v následující tabulce.
Bilanční suma
k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Fond
Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

38 427 121
946

KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

18 356

KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

17 651

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

28 467
137 561

KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

5 533

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

15 459

KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Celkem

7.

15 595
38 666 689

Doplňující informace k účastnickým a důchodovým fondům

Účastnické fondy – počet účastníků, dávky
Stav k 31. 12. 2013
Počet účastníků (osoby)

19 890

Počet vyplacených dávek včetně převodů za období
– jednorázové vyrovnání
– odbytné
– penze (počet příjemců penzí k datu)
– předdůchody
– převody k jiným fondům
Výše vyplacených dávek včetně převodů v tis. Kč
– jednorázové vyrovnání

2
14
4
59
13
3 323
132

– odbytné

115

– penze

184

– předdůchody
– převody k jiným penzijním fondům (pouze mimo KBPS)
Depozitář fondu

2 115
777
Česká spořitelna, a.s.

Důchodové fondy – počet účastníků, dávky
Stav k 31. 12. 2013
Počet účastníků (osoby)
Depozitář fondu

Z důchodových fondů nebyly vyplaceny žádné dávky v průběhu roku 2013.
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Účastnické fondy – výnosnost
Fond

v % (p.a.)

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

0,36

KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

1,04

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

1,07

KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

2,15

Důchodové fondy – výnosnost
Fond

v % (p.a.)

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

0,83

KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

0,88

KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

1,56

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

2,23

8.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky došlo k oznámení ohledně změny vedení KB Penzijní společnosti, a.s. K datu 1. 4. 2014 odchází dosavadní výkonný
ředitel, předseda představenstva Ing. Pavel Jirák, kterého nahradí Ing. Pavel Racocha a ředitel úseku Provoz, člen představenstva Ing. Radek
Cmíral, kterého nahradí Ing. Petr Strnad. Změna byla schválena Českou národní bankou.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti k předložení valné hromadě.

Datum sestavení
5. března 2014
Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období roku 2013
KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5, IČ 61860018, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865, (dále jen „Společnost“), je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující
vztahy mezi Společností a jí ovládající osobou a dále vztahy mezi Společností a osobami ostatními ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen
„propojené osoby“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavec 9 zákona č. 513/1991 Sb.,
v platném znění (obchodní zákoník), za období roku 2013 – tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen „účetní období“).

I.

Úvod

Společnost byla v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 součástí koncernu společnosti Société Générale S.A., se sídlem 29, BLD Hausmann,
75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B552120222 (1955 B 12022) (dále jen „SG“ nebo „SG
Paříž“).
V účetním období roku 2013 měla Společnost vztahy s následujícími propojenými osobami1):
Podíl SG na hlasovacích
právech Společnosti

Společnost

Sídlo

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Komerční pojišťovna, a.s.

Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8

100,00 %

ESSOX, s.r.o.

Senovážné náměstí 231/7, 370 21
České Budějovice

100,00 %

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2

100,00 %

ALD Automotive s.r.o.

U Stavoservisu 527/1, 100 40 Praha 10

100,00 %

SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o.

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4

100,00 %

Société Générale S.A.

29, BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francie

1)
2)

Jedná se o společnosti ovládané SG Paříž, jak v linii přímé, tak nepřímé.
Údaj platný k 31. 12. 2013.
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II.

Vztahy s propojenými osobami

A.

Smlouvy a dohody s ovládající osobou a dalšími propojenými osobami

I.

Smlouvy a dohody uzavřené během účetního období

Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy –
pokud není dán názvem)

Smluvní strana

Účastnické
a důchodové fondy

Plnění Společností

Protiplnění

Finanční část

Újma vzniklá
Společnosti

Agreement – outsourcing of HR services (excluding Payroll)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevznikla

Dohoda o ukončení smlouvy o užívání bezpečností schránky ze
dne 11. 11. 2003

Komerční banka, a.s.

ukončení smlouvy

ukončení smlouvy

nevznikla

Rámcová smlouva o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevznikla

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zprostředkování uzavírání transakcí

nevnikla

Agreement – outsourcing of Services: operational risks

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb – poštovní služby

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

2 x Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Služba Fileshare (Smlouva č. 6 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Služba Smartphone (Smlouva č. 7 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Služba EUW (Smlouva č. 8 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Služba Service Desk (Smlouva č. 9 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Služba Email (Smlouva č. 10 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o mlčenlivosti

Komerční banka, a.s.

poskytování informací

nakládání s důvěrnými
informacemi

nevznikla

Amendment No. 1 to Distribution Agreement for Products
„Důchodové spoření – II. Pillar“ and „Doplňkové penzijní spoření
se státním příspěvkem – III. pillar“

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

využití distribuční sítě
KB, a.s.

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – outsourcing

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o udělení mandátu výplatního místa

Komerční banka, a.s.

poplatky

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o zpracování osobních údajů (patří ke Smlouvě
o udělení mandátu výplatního místa)

Komerční banka, a.s.

poskytování údajů

zpracování osobních
údajů

nevnikla

3 x Smlouva o zřízení a vedení termínovaného vkladu

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

úroky

nevnikla

Amendment No. 1 to the Agreement on KB Call Centre Services

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb – outsourcing – BI služby

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb – Compliance

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

7 x Zajišťovací smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zajišťovací obchod

nevnikla

1 x konfirmace úroku u CCS

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zajišťovací obchod

nevnikla

6 x reverzní repooperace

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

naběhlý úrok

nevnikla

Smlouva o obchodním zastoupení (Mandátní smlouva)

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

provize

poskytování služeb

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obchodním zastoupení

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

provize

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o reklamě

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek pro zaměstnance KBPS, a.s. – účastníky stavebního spoření v MPSS, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

poskytování zvýhodněných podmínek

poskytování zvýhodněných podmínek

nevnikla
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Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy –
pokud není dán názvem)

Újma vzniklá
Společnosti

Smluvní strana

Plnění Společností

Protiplnění

Smlouva o zpracování osobních údajů

Komerční
pojišťovna, a.s.

poskytování osobních
údajů

zpracování osobních
údajů

nevnikla

14 x Smlouva o obstarání služeb (smlouvy č. 150059098 –
150059111), včetně Všeobecných smluvních podmínek Fleet
Management

ALD Automotive s.r.o.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Všeobecné smluvní podmínky Fleet management all-inclusive

ALD Automotive s.r.o.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Dodatek č. 1 k Všeobecným smluvním podmínkám Fleet
management all-inclusive

ALD Automotive s.r.o.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

II.

Plnění přijatá i poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích

Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy –
pokud není dán názvem)

Smluvní strana

Plnění Společností

Protiplnění

Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy – pokud není dán názvem)

Smluvní strana

Plnění Společností

Protiplnění

Újma vzniklá
Společnosti
Újma vzniklá
Společnosti

Licenční smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování práv

nevnikla

Smlouva o udělení mandátu výplatního místa

Komerční banka, a.s.

poplatky

poskytování služeb

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o udělení mandátu výplatního místa

Komerční banka, a.s.

poplatky

poskytování služeb

nevnikla

2 x Smlouva o používání safesové schránky KB, a.s.

Komerční banka, a.s.

poplatky

poskytování schránky

nevnikla

Rámcová smlouva o zpracování osobních údajů

Komerční banka, a.s.

poskytování osobních
údajů

zpracování osobních
údajů

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb (sdílení údajů z dceřiných společností)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování údajů

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (sdílení údajů
z dceřiných společností)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování údajů

nevnikla

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (sdílení údajů
z dceřiných společností)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování údajů

nevnikla

Rámcová treasury smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zprostředkování
uzavírání transakcí

nevnikla

Distribution Agreement

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

využívání distribuční
sítě KB, a.s.

nevnikla

Amendment No. 1 to the Distribution Agreement

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

využívání distribuční
sítě KB, a.s.

nevnikla

Smlouva o vzájemné spolupráci

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci

Komerční banka, a.s.

poskytování údajů

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o spolupráci v rámci skupiny dle § 5a zák. č. 235/2004
Sb., o DPH

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci skupiny dle § 5a
zák. č. 235/2004 Sb., o DPH

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Rámcová pojistná smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Rámcová smlouva o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o externím vypořádání obchodů

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Service Level Agreement

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Agreement on KB Call Centre Services

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb – outsourcing

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o spolupráci – pracovní místa

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o mlčenlivosti

Komerční banka, a.s.

poskytování informací

nakládání s důvěrnými
informacemi

nevnikla

Pravidla spolupráce KB a členů skupiny v oblasti sourcingu
a nákupů

Komerční banka, a.s.

úhrada ceny služby
a poskytování
součinnosti

poskytování služeb

nevnikla
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a důchodové fondy

Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy –
pokud není dán názvem)

Smluvní strana

Plnění Společností

Protiplnění

2 x Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zprostředkování
uzavírání transakcí

Finanční část

Újma vzniklá
Společnosti
nevnikla

Rámcová smlouva o poskytování IT služeb

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení notifikačních služeb
(Smlouva č. 1 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické infrastruktury – Komerční banka, a.s.
Connectivity Services (Smlouva č. 2 k Rámcové smlouvě)

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické infrastruktury – Komerční banka, a.s.
Physical Hosting of Equipment (Smlouva č. 3 k Rámcové smlouvě)

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické infrastruktury
– IT Infrastructure hosting – VMWare (Smlouva č. 4 k Rámcové
smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb pro řešení technické podpory –
Voice over IP (Smlouva č. 5 k Rámcové smlouvě)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Agreement on the Organisation of Periodic Control

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Amendment No. 1 to the Agreement on the Organisation of
Periodic Control

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování služeb Compliance

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Cooperation Agreement

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Podnájemní smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

pronájem kancelářských prostor

nevnikla

Podnájemní smlouva

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

pronájem parkovacích
míst

nevnikla

Dohoda o spolupráci při provádění Smlouvy o skupinovém rizikovém pojištění pro zaměstnance

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování pojištění
pro zaměstnance

nevnikla

Agreement - outsourcing of services (documentation processing)

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Distribution Agreement for Products „Důchodové spoření –
II. Pillar“ and „Doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem –
III. pillar“

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

využití distribuční sítě
KB, a.s

nevnikla

3 x konfirmace termínovaného vkladu

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

úroky + jistina

nevnikla

13 x konfirmace výměny úroků

Komerční banka, a.s.

peněžité plnění

zajišťovací obchod

nevnikla

Smlouva o spolupráci + Dodatek č. 1

ESSOX, s.r.o.

poskytování služeb

peněžité plnění

nevnikla

Smlouva o zpracování osobních údajů

ESSOX, s.r.o

poskytování osobních
údajů

zpracování osobních
údajů

nevnikla

Smlouva o zpracování osobních údajů

ESSOX, s.r.o

zpracování osobních
údajů

poskytování osobních
údajů

nevnikla

Smlouva o spolupráci v oblasti penzijního připojištění

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

provize

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek pro zaměstnance PFKB, a.s. – účastníky stavebního spoření v MPSS, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

poskytování zvýhodněných podmínek

poskytování zvýhodněných podmínek

nevnikla

Smlouva o zpracování osobních údajů

Komerční
pojišťovna, a.s.

poskytování osobních
údajů

zpracování osobních
údajů

nevnikla

Smlouva o spolupráci v oblasti penzijního připojištění

Komerční
pojišťovna, a.s.

provize

poskytování služeb

nevnikla

Rámcová smlouva o spolupráci (program Spektrum)

Komerční
pojišťovna, a.s.

peněžité plnění

poskytování služeb

nevnikla

Smlouva o spolupráci v oblasti penzijního připojištění

SG Equipment Finance provize
Czech Republic s.r.o.

poskytování služeb

nevnikla

Dohoda o mlčenlivosti

Société Générale S.A.

nakládání s důvěrnými
informacemi

nevnikla

poskytování informací
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013

B.

Jiné právní úkony učiněné Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. 3. 2013 došlo v rámci rozdělení zisku Společnosti k výplatě dividendy Komerční bance, a.s.,
ve výši 56 638 224,55 Kč.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4. 9. 2013 došlo k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 100 mil. Kč,
který je určen na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti.
C.

Opatření přijatá či učiněná Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud

Společnost v účetním období nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob.

III.

Závěr

Představenstvo Společnosti přezkoumalo veškeré vztahy mezi Společností a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a konstatuje, že
z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního úkonu, či ostatních opatření učiněných či přijatých Společností v účetním období nevznikla
Společnosti žádná újma.

V Praze dne 28. února 2014

Ing. Pavel Jirák
předseda představenstva

Ing. Vojtěch Kubec
místopředseda představenstva

Ing. Radek Cmíral
člen představenstva
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Rozvaha k 31. prosinci 2013
Aktiva:

Bod

31. prosince 2013
tis. Kč
0

0

3.1

1 550 489

1 706 977

797 639

103 741

Pokladní hotovost
Pohledávky za bankami
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní
Dluhové cenné papíry

3.3

v tom: a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami

1. ledna 2013
tis. Kč

752 850

1 603 236

36 664 758

32 519 973

29 080 505

26 759 651

7 584 253

5 760 322

Akcie a podílové listy

3.3

0

0

Ostatní aktiva

3.4

211 874

179 001

38 427 121

34 405 951

Bod

31. prosince 2013
tis. Kč

1. ledna 2013
tis. Kč

3.5

36 923 438

32 705 627

2 146

0

Aktiva celkem

Pasiva:
Ostatní pasiva
v tom: a) závazky z obchodních vztahů
b) závazky vůči účastníkům – státní příspěvek
c) závazky vůči státnímu rozpočtu – daňové závazky
d) záporná reálná hodnota derivátů

2

2

56 444

77 940

797 414

253 127

302 688

472 149

f) prostředky účastníků penzijního pojištění

35 764 744

31 902 409

fa) příspěvky účastníků a státní příspěvky

e) dohadné účty pasivní a ostatní pasiva

32 793 361

29 135 205

fb) prostředky pro výplatu penzí

200 333

237 320

fc) výnosy z příspěvků účastníků

2 734 831

2 454 316

fd) nepřiřazené příspěvky účastníků penzijního připojištění

24 972

64 615

fe) závazek z přiznaných nevyplacených dávek jednorázových plnění

11 247

10 953

0

0

0

0

Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy

3.6

v tom: a) rezerva na výplatu budoucích penzí

0

0

Základní kapitál

0

0

v tom: a) splacený základní kapitál
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

3.7

a) povinné rezervní fondy
b) ostatní fondy ze zisku

0

0

32 675

33 331

0

0

32 675

33 331

Kapitálové fondy

3.7

0

0

Oceňovací rozdíly

3.8

986 817

1 177 918

971 438

1 197 965

0

489 075

v tom: a) z majetku a závazků
Nerozdělený zisk z předchozích období
Zisk za účetní období
Pasiva celkem

3.7

484 191

0

38 427 121

34 405 951
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Podrozvaha k 31. prosinci 2013
Bod

31. prosince 2013
tis. Kč

1. ledna 2013
tis. Kč

Podrozvahová aktiva:
Pohledávky z pevných termínových operací
Hodnoty svěřené k obhospodařování

5.3

7 711 591

5 016 017

6.

37 033 604

33 978 811

36 664 758

32 519 973

v tom: a) cenné papíry

196 950

0

44 942 145

38 994 828

5.3

8 496 036

5 258 037

6.

196 950

0

Přijaté přísliby a záruky

0

0

v tom: a) záruky a ručení

0

0

8 692 986

5 258 038

Státní příspěvek - nárok vůči MFČR

6.

Podrozvahová aktiva celkem
Podrozvahová pasiva:
Závazky z pevných termínových operací
Závazek za klienty z titulu nárokovaného státního příspěvku

Podrozvahová pasiva celkem
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013
tis. Kč

3.9

951 105

3.9

-171 568

3.10

-302 688

922 231

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na úroky a podobné náklady
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize

0

Zisk / (ztráta) z finančních operací

3.11

1 458

Ostatní provozní výnosy

3.12

6 010

Ostatní provozní náklady

3.12

-126

Tvorba a použití ostatních rezerv

0

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za účetní období po zdanění

484 191
3.13

0
484 191
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2013
Oceňovací
rozdíly
tis. Kč

Nerozdělený
zisk a HV
ve schvalovacím
řízení
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

0

1 177 918

489 075

1 700 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-489 075

Základní
kapitál
tis. Kč

Rezervní fondy
a ostatní
fondy ze zisku
tis. Kč

Kapitálové
fondy
tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013

0

33 331

Navýšení základního kapitálu

0

Navýšení rezervního fondu a ostatních
fondů

0

Zisk převedený na účty účastníků

0

0

0

0

-489 075

Příděl do fondů

0

0

0

0

0

0

Ostatní použití fondů

0

-656

0

0

0

-656

Výplata dividend

0

0

0

0

0

0
-191 101

Pohyby oceňovacích rozdílů

0

0

0

-191 101

0

Zisk roku 2013

0

0

0

0

484 191

484 191

Zůstatek k 31. prosinci 2013

0

32 675

0

986 817

484 191

1 503 683

64

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s.
K 1. 1. 2013 došlo k zániku Penzijního fondu Komerční banky, a.s. (dále jen PFKB) vzniklého dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním
připojištění se státním příspěvkem a k tomuto dni byla uskutečněna transformace penzijního fondu dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
č. 427/2011 Sb., kdy došlo ke vzniku KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost) a vytvoření Transformovaného fondu KB Penzijní
společnosti, a.s. (dále jen Fond) v souladu s transformačním projektem schváleným Českou národní bankou.
V souladu s transformačním projektem a § 182, zákona č. 427/2011 Sb. byla vyčleněna aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním
do transformovaného fondu na základě účetní závěrky Penzijního fondu Komerční banky, a.s., k datu 31. 12. 2012.
K datu 1. 1. 2013 byly sestaveny zahajovací rozvahy pro KB Penzijní společnost, a.s., a Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.
Od tohoto data penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech
a o výsledku hospodaření s majetkem v transformovaném fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních nově vzniklých fondů
v II. a III. pilíři.
Jako srovnatelné období jsou použity počáteční stavy z auditorem ověřených zahajovacích rozvah. V případě výkazu zisku a ztrát není možné
v tomto roce uvádět srovnatelné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s. Investiční kapitálová společnost
KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných
aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích
dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku,
k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici
potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.
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Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Cenné papíry držené Fondem jsou členěny do portfolií v souladu se záměrem při jejich nabytí a s investiční strategií.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu realizovatelných cenných papírů a v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
Realizovatelné cenné papíry
Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry, které nejsou zařazeny do portfolia cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům
nákladů nebo výnosů, ani nejsou cennými papíry drženými do splatnosti. Součástí tohoto portfolia jsou akcie, dluhové cenné papíry a podílové
listy. Realizovatelné cenné papíry jsou při prvotním zaúčtování oceněny pořizovací cenou a následně vykazovány v reálné hodnotě.
Nabíhající úrokové výnosy vypočítané efektivní úrokovou mírou, dividendy a kurzové rozdíly z dluhových cenných papírů jsou vykazovány
ve výkazu zisku a ztráty.
Nerealizované zisky a ztráty z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu jsou (po zohlednění daňových vlivů) vykázány jako
součást vlastního kapitálu v položce Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku, a to až do okamžiku jejich prodeje, splacení
nebo snížení hodnoty. Kumulované zisky nebo ztráty původně vykázané ve vlastním kapitálu se v těchto případech zaúčtují do výnosů nebo
nákladů.
Znehodnocení realizovatelných cenných papírů
K datu sestavení roční účetní závěrky Fondu se ověřuje existence objektivních důkazů, zda nedošlo k trvalému snížení hodnoty cenných papírů.
Objektivní důkazy snížení hodnoty jsou důsledkem jedné nebo více událostí, ke kterým došlo v období, které následuje po nákupu aktiva,
přičemž tyto ztrátové události mají dopad na odhadované budoucí peněžní toky spojené s daným finančním aktivem.
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V takovém případě je postupováno v souladu s ustanovením Českého účetního standardu č. 108 Cenné papíry a ztráta zaúčtovaná ve vlastním
kapitálu je bez zbytečného odkladu odúčtována do výkazu zisku a ztráty, a to na vrub ztrát z finančních operací.
Pokud následně po vykázání znehodnocení ve výkazu zisku a ztráty dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů,
vykazuje se toto zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů do výše zaúčtovaného znehodnocení ve výkazu zisku a ztráty.
Prokazatelné zvýšení reálné hodnoty akcií a jim obdobných investic, které nemají konečné datum splatnosti, se vykazuje na účtu oceňovacích
rozdílů ve vlastním kapitálu.
Cenné papíry držené do splatnosti
Cenné papíry držené do splatnosti jsou finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami a s pevnou splatností, u nichž má Fond úmysl
a schopnost držet je do splatnosti.
Cenné papíry držené do splatnosti jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Rozdíl mezi nominální hodnotou a pořizovací cenou dlužného
cenného papíru je časově rozlišován pomocí efektivní úrokové míry do úrokových výnosů ve výkazu zisku a ztráty.
Následně se cenné papíry držené do splatnosti oceňují naběhlou hodnotou. Hodnota těchto cenných papírů nesmí překročit 30 % majetku
fondu.
Přesuny mezi portfolii
Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru, kromě následujících případů:
– přesun do a z portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, který není povolen,
– při prodeji nebo přesunu více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti musí Fond převést zbytek portfolia cenných
papírů držených do splatnosti do realizovatelných cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze zařadit žádné cenné
papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří měsíců před splatností cenného
papíru, v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta, nebo v případě změny daňové legislativy, legislativních či regulatorních požadavků.
2.3

Finanční deriváty

Finanční deriváty představují finanční nástroje:
− s žádnou nebo nízkou počáteční investicí,
− jejichž reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu,
resp. v závislosti na podobné proměnné,
− jež jsou smluveny a vypořádány k budoucímu datu.
Finanční deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě. Reálná hodnota je získána na základě kótovaných tržních cen nebo oceňovacích modelů,
které zohledňují současnou tržní a smluvní hodnotu podkladového instrumentu, stejně jako časovou hodnotu a výnosovou křivku.
Deriváty jsou vykazovány v jejich reálné hodnotě v položkách „Kladná reálná hodnota derivátů“ a „Záporná reálná hodnota derivátů“. Realizované
a nerealizované zisky a ztráty jsou ve výkazu zisku a ztráty zahrnuty v položce „Zisk/ztráta z finančních operací“, kromě nerealizovaných zisků
a ztrát ze zajištění peněžních toků, které jsou vykázány ve vlastním kapitálu.
Fond používá finanční deriváty k zajištění měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku svých operací na finančních trzích. Mezi finanční
deriváty klasifikované jako zajišťovací instrumenty užívané Fondem patří měnové forwardy a cross currency swapy. Fond uzavírá deriváty pouze
pro účely zajištění. Fond nezajišťuje cenné papíry držené do splatnosti.
Jako zajišťovací deriváty jsou považovány deriváty, u nichž jsou splněny následující podmínky:
− Odpovídají strategii Fondu v řízení rizik,
− na počátku zajištění bylo rozhodnuto o zajišťovaných položkách, nástrojích použitých k zajištění, rizicích, která jsou předmětem zajištění
a o způsobu výpočtu a doložení efektivnosti zajištění, zajišťovací vztah je formálně zdokumentován,
− zajištění je vysoce efektivní na počátku a po celé vykazované období,
− aktuální změny reálných hodnot zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů jsou téměř vyrovnány a toto vyrovnání je v rozmezí 80–125 %.
V průběhu účetního období Fond využíval zajišťovací deriváty k zajištění reálné hodnoty a zajištění peněžních toků.
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Zajištění reálné hodnoty
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty a splňují podmínky pro účtování jako zajištění reálné
hodnoty, a které se ukazují jako vysoce účinné ve vztahu k zajišťovanému riziku, jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty spolu s příslušnou
změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva, které souvisí s tímto konkrétním zajišťovaným rizikem. Fond tímto způsobem zajišťuje vybraná
cizoměnová aktiva. Zajišťujícími nástroji jsou měnové deriváty (forwardy a cross currency swapy).
Zajištění peněžních toků
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků a splňují podmínky pro účtování jako zajištění peněžních
toků, a které se ukazují jako vysoce účinné ve vztahu k zajišťovanému riziku, jsou účtovány do vlastního kapitálu a do nákladů, resp. výnosů jsou
zaúčtovány ve stejných obdobích, ve kterých zajištěné aktivum nebo pasivum ovlivní výkaz zisku a ztráty. Fond tímto způsobem zajišťuje měnové
riziko vybraných aktiv. Zajišťujícími nástroji jsou měnové deriváty (měnové swapy a cross currency swapy).
Pokud některé derivátové transakce nesplňují podmínky pro zajišťovací účetnictví podle specifických pravidel Českého účetního standardu
č. 110 pro finanční instituce Deriváty, jsou vykázány jako deriváty k obchodování se zisky a ztrátami z přecenění na reálnou hodnotu,
vykazovanými v položce „Zisk/(ztráta) z finančních operací“.
Testování efektivity zajištění
Fond provádí na čtvrtletní bázi testy efektivity zajišťovacích derivátů, přičemž používá jak prospektivní tak i retrospektivní metodu.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Ostatní rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
Fond tvoří rezervy na budoucí závazky vyplývající ze smluv o penzijním připojištění. Výše rezerv je stanovena na základě testu postačitelnosti výše
prostředků účastníků provedeném pro portfolio penzistů. Společnost tvoří rezervu, pokud je minimální hodnota závazků vůči účastníkům vyšší
než aktuální hodnota účastnických účtů. Výše rezervy odpovídá zjištěnému rozdílu.
V roce 2013 Společnost pokračovala ve výpočtu potřeby rezervy pro budoucí penzisty. Technická rezerva i potřeba rezervy pro budoucí penzisty
jsou plně pokryty fondem rezerv penzí (statutární fond v rámci Ostatních fondů ze zisku, jež byl v rámci transformace vyčleněn do Fondu). Tento
fond pokrývá i potřeby současných příjemců penzí (viz bod 2.8).
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
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Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
2.8

Postupy účtování produktu penzijního připojištění se státním příspěvkem

O vkladech účastníků penzijního připojištění se účtuje na účtech 372 – Prostředky na účtech účastníků penzijního připojištění a 374 – Závazky
z příspěvků penzijního připojištění.
Přiznané, ale dosud nevyplacené nároky z jednorázových plnění vůči účastníkům (odbytné, jednorázové vyrovnání a převody), jsou evidovány
na účtu závazků (maximální lhůta mezi přiznáním a výplatou činí 3 měsíce). Úhrn všech nároků na penze je účtován na účtu dlouhodobých
závazků a tento závazek je snižován průběžně výplatami penzí.
Celkový dlouhodobý závazek z penzí, tj. příspěvky účastníků včetně státních příspěvků a podílů na zisku není v účetnictví diskontován a je
účtován v nominální hodnotě. Fond rezerv penzí byl vytvořen v období před rokem 2001 ze státních příspěvků vrácených účastníky penzijního
připojištění při předčasném ukončení smlouvy v případech odbytného. Fond je dále upravován o vyrovnávací fond, jenž byl tvořen ze zisku a je
snižován o zhodnocení penzí přiznaná příjemcům penzí.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)
Běžné účty
Vklady splatné na požádání
Ostatní termínované vklady
Celkem

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

797 639

103 741

0

0

752 850

1 603 236

1 550 489

1 706 977

V průběhu roku 2013 byly splaceny termínované vklady ve výši 850 mil. Kč. Zbývající termínované vklady ve výši 750 mil. Kč jsou splatné
na konci roku 2014.
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3.2

Pohledávky za nebankovními subjekty

(údaje v tis. Kč)

2013
(31. 12.)

2013
(1. 1.)

Pohledávky

13 600

13 600

Opravné položky

-13 600

-13 600

0

0

Celkem

V této skupině pohledávek jsou pohledávky vyplývající z nezaplacených splatných dluhových cenných papírů. Tyto pohledávky jsou více než
36 měsíců po splatnosti. Zůstatek k 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013 představuje pohledávka vůči společnosti Seliko a.s. v likvidaci.
3.3

Cenné papíry

Cenné papíry jsou v rozvaze vykázány v následujících položkách:
(údaje v tis. Kč)

Tržní hodnota 2013
(31. 12.)

Tržní hodnota 2013
(1. 1.)

Dluhové cenné papíry včetně pokladničních poukázek

36 664 758

32 519 973

Celkem

36 664 758

32 519 973

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu realizovatelných cenných papírů a v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti.
(a)

Realizovatelné cenné papíry

(údaje v tis. Kč)

Tržní hodnota 2013
(31. 12.)

Tržní hodnota 2013
(1. 1.)

Dluhopisy bankovní

6 764 223

3 391 130

– z toho vydané v ČR

3 306 949

1 730 985

3 457 274

1 660 145

Dluhopisy vládních institucí

25 074 965

24 884 491

– z toho vydané v ČR

22 450 912

21 604 297

2 624 053

3 280 194

Dluhopisy ostatní

820 030

1 100 514

– z toho vydané v ČR

498 746

502 028

– z toho vydané v ostatních zemích

321 284

598 486

Akcie a podílové listy k prodeji

0

0

– z toho vydané v ČR

0

0

– z toho vydané v ostatních zemích

0

0

32 659 218

29 376 135

Tržní hodnota 2013
(31. 12.)

Tržní hodnota 2013
(1. 1.)

– z toho vydané v ostatních zemích

– z toho vydané v ostatních zemích

Realizovatelné cenné papíry celkem

(údaje v tis. Kč)

0

0

Dluhové CP s fixním výnosem

24 670 852

21 346 654

– z toho CZK

Akcie a podílové listy

17 749 672

16 508 606

– z toho cizí měny

6 921 180

4 838 048

Dluhové CP s variabilním výnosem

7 988 366

7 816 608

– z toho CZK

6 534 383

7 610 769

– z toho cizí měny

1 453 983

205 839

0

212 873

Dluhové CP celkem

32 659 218

29 376 135

Realizovatelné cenné papíry celkem

32 659 218

29 376 135

Pokladniční poukázky
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(údaje v tis. Kč)

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Tržní hodnota 2013
(31. 12.)

Tržní hodnota 2013
(1. 1.)
22 049 648

Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu BCPP

22 051 462

Zahraniční burzy

10 607 756

7 326 487

Realizovatelné cenné papíry celkem

32 659 218

29 376 135

Naběhlá hodnota 2013
(1. 1. 2013)

Tržní hodnota 2013
(1. 1.)

(b)

Cenné papíry držené do splatnosti
Naběhlá hodnota
2013 (31. 12.)

Tržní hodnota 2013
(31. 12.)

Dluhopisy vládních institucí

4 005 540

4 325 432

3 143 837

3 586 508

Cenné papíry držené do splatnosti celkem

4 005 540

4 325 432

3 143 837

3 586 508

Naběhlá hodnota 2013
(31. 12.)

Naběhlá hodnota 2013
(1. 1.)

4 005 540

3 143 837

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)
Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu BCPP
Zahraniční burzy
Cenné papíry držené do splatnosti celkem

0

0

4 005 540

3 143 837

Podíl dluhových cenných papírů na celkové hodnotě cenných papírů k 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013 činil 100 %.
Podle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, v majetku penzijního fondu nesmí být více než 20 % z celkové
jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v 3 odst. 2 písm. a) a b)
(zejména dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát OECD nebo centrální banka tohoto státu, Evropská investiční banka, Evropská banka pro
obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj).
Fond v roce 2013 neměl žádné cenné papíry s rozhodujícím nebo s podstatným vlivem. Většina cenných papírů v portfoliu Fondu je veřejně
obchodována.
3.4

Ostatní aktiva

Ostatní aktiva zahrnují:
(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávka za státním rozpočtem – nárok na státní příspěvek pro účastníky penzijního připojištění
Kladná reálná hodnota derivátů
Celkem

2013 (1. 1.)

198 902

0

0

168 000

12 972

11 001

211 874

179 001

K 1. 1. 2013 tvořil zůstatek položky ostatní aktiva Pohledávka z titulu nároku na státní příspěvek za poslední čtvrtletí roku 2012 ve výši 168 mil. Kč.
V průběhu roku 2013 došlo ke změně způsobu účtování nárokovaného státního příspěvku a tento nárok se nově již nezachycuje formou
pohledávky, ale eviduje se v podrozvahových aktivech viz bod č. 6 do doby skutečného přijetí státních příspěvku na běžný účet Fondu.
Ke konci roku 2013 tvoří zůstatek položky Pohledávky z obchodních vztahů poskytnutá záloha KB Penzijní společnosti, a.s., na úplatu
za obhospodařování Fondu.
Fond ve sledovaném období neměl pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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3.5

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva zahrnují:
(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

2 146

0

Daňové závazky,státní příspěvek

56 446

77 942

Záporná reálná hodnota derivátů

797 414

253 127

Dohadné účty pasivní a ostatní pasiva

302 688

472 149

Závazky z obchodních vztahů

Prostředky na osobních účtech účastníků

35 764 744

31 902 409

Celkem

36 923 438

32 705 627

Položka Závazky z obchodních vztahů obsahuje závazek vůči KB Penzijní společnosti, a.s., z titulu stržených poplatků dle sazebníku z výplaty
dávek v Transformovaném fondu, jež náleží Společnosti.
Daňové závazky jsou tvořeny zejména odloženou daní ve výši 51 938 tis. Kč (k 1. 1. 2013: 61 955 tis. Kč) a srážkovou daní ve výši 4 506 tis. Kč
(1. 1. 2013: 15 944 tis. Kč).
Během roku 2013 došlo ke zvýšení položky Záporná reálná hodnota derivátů, jež je způsobeno investováním do cenných papírů v cizí měně,
k nimž se pro účely zajištění uzavřely nové cross currency swapy viz bod č. 5.3.
Položka Dohadné účty pasivní obsahuje k 1. 1. závazek za Společností ve výši 472 mil. Kč. Tento závazek vznikl při Transformaci, kdy došlo
k vyčlenění více majetku než závazků do Fondu a tento závazek byl uhrazen po ověření zahajovacích rozvah auditorem z běžného účtu Fondu
na běžný účet Společnosti. Zůstatek dohadných účtů pasivních k 31. 12. 2013 tvoří dohadné položky na úplaty za obhospodařování Fondu
a zhodnocení prostředků Fondu viz bod č. 3.10.
Během roku 2013 došlo k výraznému růstu prostředků účastníků na osobních účtech z 31 902 mil. Kč na 35 764 mil. Kč, tj. meziročně nárůst
o více než 10 %. Hlavním důvodem přílivu prostředků byla změna legislativy od počátku roku 2013 a zvýšením maximální státní podpory ze
150 Kč na 230 Kč.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.6

Rezervy

Z testu postačitelnosti pro portfolio stávajících penzistů dle bodu 2.5 k datu 31. 12. 2013 vyplynulo, že potřeby pro výplatu penzí a důchodovou
opci k 31. 12. 2013 jsou na základě použitých předpokladů plně kryty kapitálovým fondem rezerv penzí, jež byl do Fondu vyčleněn při
Transformaci. Výše tohoto fondu k 31. 12. 2013 činí 32 675 tis. Kč a je součástí položky Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku – ostatní fondy ze
zisku. Výše tvorby rezervy je stanovena na základě pojistně-matematické současné hodnoty přislíbených výplat penzijního připojištění a snížené
o sumu prostředků evidovaných ve prospěch příjemců penzí.
3.7

Vlastní kapitál

V rámci Transformace byl do Vlastního kapitálu Fondu vyčleněn výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 85 % celkového výsledku
hospodaření PFKB, tj. částka 489 075 tis. Kč. Do Fondu byly rovněž přiděleny oceňovací rozdíly ve výši 1 177 918 tis. Kč týkající se převedených
cenných papírů a s nimi související zůstatky týkající se zajišťovacích derivátů k těmto cenným papírům včetně související odložené daně ve výši
5 %. Položka ve výši 33 331 tis. Kč 1. 1. 2013 představuje fond rezerv penzí, jež pokrývá technickou rezervu i potřebu rezervy pro budoucí
penzisty i potřeby současných příjemců penzí viz bod č. 3.6.
K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 1 503 683 tis. Kč. Pohyby ve vlastním kapitálu jsou znázorněny v přehledu o změnách ve vlastním
kapitálu. Přidělený výsledek hospodaření za rok 2012 byl rozdělen v plné výši účastníkům Fondu.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši 986 817 tis. Kč jsou tvořeny rozdíly z přecenění cenných papírů, rozdíly z přecenění
derivátů a odloženou daní viz bod č. 3.8.
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Oceňovací rozdíly

(údaje v tis. Kč)
Dluhopisy a pokladniční poukázky
Reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů
Odložená daň
Celkem

2013 (31. 12.)

2013 (1. 1.)

1 022 566

1 261 015

16 189

-21 101

-51 938

-61 996

986 817

1 177 918

Přehled o změnách oceňovacích rozdílů:
(údaje v tis. Kč)

2013

Oceňovací rozdíly k 1. 1.

1 177 918
-238 450

Přírůstek/úbytek oceňovacích rozdílů změnou reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů

37 290

Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů

10 058

Změna odložené daně
Oceňovací rozdíly k 31. 12.

986 817

Do Fondu byly k 1. 1. 2013 při Transformaci vyčleněny oceňovací rozdíly týkající se převedených cenných papírů a s nimi související zůstatky
týkající se zajišťovacích derivátů k těmto cenným papírům včetně související odložené daně ve výši 5 %.
3.9

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013
28 874

Z běžných účtů a termínových vkladů
Z cenných papírů a derivátů

922 231

Úrokové výnosy celkem

951 105

Společnosti v roce 2013 vznikl úrokový náklad týkající se cross currency swapů ve výši 171 568 tis. Kč.
3.10

Náklady z poplatků

Položku Náklady z poplatků a provizí ve výši 302 688 tis. Kč tvoří úplata pro Společnost definovaná zákonem č.427/2011 Sb. o doplňkovém
penzijním spoření v následujícím členění:
(údaje v tis. Kč)

v%

Úplata za rok 2013
Za obhospodařování

217 243

0,6

Ze zisku

85 445

15

Celkem

302 688
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3.11

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky z devizových a derivátových operací

1 458

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

1 458

Ztráta z devizových operací

-772 632

Zisk z devizových operací

773 407

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z devizových operací

775

Ztráta z derivátových operací

-42 965

Zisk z derivátových operací

43 648

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z derivátových operací
Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

683
1 458

Čistý zisk resp. ztráta ze změn reálných hodnot a vypořádání zajišťovacích derivátů je zahrnuta v řádku kurzové zisky/ztráty. V průběhu roku 2013
nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.12

Provozní náklady a výnosy

Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)

2013

Výnosy z ukončených smluv, promlčených nároků

2 215

Výnosy z nevyplaceného státního příspěvku u odbytného

3 739

Ostatní výnosy (promlčené neidentifikované platby, mylné platby)
Ostatní provozní výnosy celkem

56
6 010

Ostatní provozní náklady
Položka obsahuje stornované promlčené nároky a stornované ztráty nároku na odbytné. Celkem za rok 2013 126 tis. Kč.
3.13

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Připočitatelné položky
Odečitatelné položky
Základ daně po úpravách

2013
484 191
408 235
1 033 910
-141 484

Splatná daň při použití sazby 5 %

0

Slevy na dani

0

Daňový závazek upravený

0

Úprava splatné daně předchozích období

0

Celková daňová povinnost

0
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Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

Při zákonné transformaci Penzijního fondu a následující rozdělení bilance k 1. 1. 2013 byla vyčleněna do Fondu odložená daň týkající se
oceňovacích rozdílů z cenných papírů a finančních derivátů. Sazba daně aplikovaná na příští období pro transformovaný fond je ve výši 5 %.
2013 (31. 12.)
5%

2013 (1. 1.)
5%

Odložená daňová pohledávka

7 074

0

Nevyužitá daňová ztráta

7 074

0

(údaje v tis. Kč)

0

0

Odložený daňový závazek

-51 938

-61 996

Oceňovací rozdíly z cenných papírů a zajišťovacích derivátů

-51 938

-61 996

Celková odložená daň k 31. 12.

-44 864

-61 996

Opravné položky k pohledávkám a rezervy

Celková odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2013 nebyla vykázána, neboť není jisté, že Fond vytvoří v roce 2014 dostatečný daňový základ,
proti němuž bude možné tuto odloženou daňovou pohledávku využít vzhledem k nejasnostem ohledně uplatnění novelizace zákona o dani
z příjmu a danění úrokových výnosů u penzijních fondů.
Na konci roku 2013 Fond eviduje odložený daňový závazek ve výši 51 938 tis. Kč. Pohyb odložené daně v průběhu roku byl způsoben změnou
přecenění majetku Fondu – převod do vlastního kapitálu.

4.

Doplňující údaje týkající se penzijního připojištění se státním příspěvkem

Počet účastníků penzijního připojištění (osoby)

Stav k 31. 12. 2013

Stav k 31. 12. 2012

537 720

571 002

Počet vyplacených dávek včetně převodů za období
16 143

32 192

– odbytné

9 440

14 808

– penze (počet příjemců penzí k datu)

6 010

5 036

87

12 093

Výše vyplacených dávek včetně převodů v tis. Kč

1 881 789

4 580 612

– jednorázové vyrovnání

1 416 679

3 018 001

– odbytné

282 251

502 954

– penze

154 003

158 409

28 856

901 248

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

*

1,58

– jednorázové vyrovnání

– převody k jiným fondům

– převody k jiným penzijním fondům (pouze mimo KBPS)
Depozitář fondu
% zhodnocení vložených prostředků ze zisku
– rozdělení zisku
(bez státního příspěvku)
* údaj bude k dispozici po rozdělení zisku roku 2013		
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5.

Systém řízení rizik

Společnost získává prostředky od účastníků penzijního připojištění a snaží se dosáhnout maximálních výnosů investováním do vysoce kvalitních
aktiv s minimálním rizikem.
5.1

Úrokové riziko

Riziko úrokové sazby představuje riziko změny hodnoty finančního nástroje v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Časové období, po které
je úroková sazba finančního nástroje pevně stanovena indikuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové sazby.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Transformovaného fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je
založena buď na smluvní době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti,
na datu nového stanovení úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.

(údaje v tis. Kč)

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1do 5 let

Nad 5 let

22 257 230

5 368 413

Nespecifikováno

Celkem

2013
Pokladna a pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

797 639

752 850

6 929 503

2 109 612

1 550 489

Kladné reálné hodnoty zajišťovacích derivátů
7 727 142

2 862 462

22 257 230

5 381 385

15 184

68 861

335 485

377 884

Prostředky účastníků penzijního připojištění
Záporné reálné hodnoty zajišťovacích
derivátů
Ostatní pasiva
Pasiva celkem
Čisté úrokové riziko rozvahy k 31. 12. 2013

12 972

12 972

Ostatní aktiva
Aktiva celkem

36 664 758
198 902

198 902

198 902

38 427 121

35 764 744

35 764 744
797 414

361 280

361 280

15 184

68 861

335 485

377 884

36 126 024

36 923 438

7 711 958

2 793 601

21 921 745

5 003 501

-35 927 122

1 503 683

Majetek fondu je z 95 % umístěn v dluhopisech úročení fixní nebo pohyblivou sazbou.
Toto riziko je sledováno vyhodnocováním dvou významných ukazatelů: modifikované durace a citlivosti na paralelní pohyb výnosové křivky
(úrokové křivky).
Řízení průměrné durace portfolia je důležitou složkou naplňování investiční strategie při správě majetku, a to jak z pohledu krátkodobých úprav
v reakci na očekávaný vývoj finančních trhů, tak z pohledu úpravy úrokového rizika.
V případě řízení úrokového rizika nejsou stanoveny konkrétní limitní hodnoty, nýbrž situace a strategie je měsíčně konzultována a upravována
na investičních výborech Společnosti se správcem aktiv a ostatními členy investičního výboru.
V pravidelných reportech sledujeme citlivost portfolia na změnu úrokových sazeb. Dva nejméně příznivé scénáře by nastaly při zvýšení sazeb
napříč celou výnosovou křivkou o 20 bazických bodů, hodnota portfolia by poklesla o 202 mil. Kč a zvýšení sazeb dlouhého konce by hodnota
portfolia poklesla o 118 mil. Kč.
5.2

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Transformovaného fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl
zjišťovat, měřit a řídit likviditní pozici Transformovaného fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby
a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
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Dlouhodobé řízení likvidity sestává z měření a řízení profilu splatností všech aktiv a modelování časových pásem splatnosti pasiv na minimálně
čtvrtletní bázi (Analýza aktiv a pasiv). Dlouhodobé řízení likvidity dále obsahuje předpovědi likviditní pozice v horizontu nejbližších let.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.

(údaje v tis. Kč)

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let Nespecifikováno

Celkem

2013
Pokladna a pohledávky za bankami

797 639

Dluhové cenné papíry

1 550 489

752 850
2 226 581

384 867

28 160 494

Kladné reálné hodnoty zajišťovacích derivátů

198 902

198 902
797 639

2 425 483

1 137 717

28 160 494 5 905 788

Prostředky účastníků penzijního připojištění
Záporné reálné hodnoty zajišťovacích
derivátů

404 346
309 342

5.3

15 184

309 342

782 455

2 116 141

51 938

1 137 717

35 764 744
797 414

377 884

361 280

1 503 683

1 503 683

404 346

377 884

37 320 365

38 427 121

27 756 148

5 527 904

-37 320 365

0

USD

Celkem

Vlastní kapitál
Čisté riziko likvidity rozvahy k 31. 12. 2013

38 427 121
35 764 744

15 184

Ostatní pasiva
Pasiva celkem

12 972

12 972

Ostatní aktiva
Aktiva celkem

36 664 758

5 892 816

Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách přepočtené na Kč, měření měnových rizik

Aktiva a pasiva v cizích měnách
(údaje v tis. Kč)

EUR

Stav k 31. 12. 2013
5 408

6 594

12 002

Dluhopisy realizovatelné

6 542 042

1 833 122

8 375 164

Celkem

6 547 450

1 839 716

8 387 166

Účty v bankách

V souladu se zákonem a investičními cíli je investiční strategie Společnosti v oblasti cizích měn stanovena jako konzervativní se zaměřením
zejména na instrumenty denominované v CZK, s převahou pevně úročených instrumentů. K 31. 12. 2013 Transformovaný fond držel dluhové
cenné papíry denominované v cizí měně.
Objem těchto investic je omezen zejména zákonným omezením ve formě maximálního podílu cizoměnových instrumentů v majetku penzijního
fondu. Společnost rovněž aplikuje limit na nezajištěnou měnovou pozici při jehož překročení je měnové riziko dozajištěno na požadovanou
úroveň.
Zajišťování měnového rizika dluhových cenných papírů vedených v portfoliu realizovatelných cenných papírů
Riziko cizoměnových investic do cenných papírů je zajišťováno pomocí měnových swapů, forwardů a cross-currency swapů. Zajištění se realizuje
pomocí zajišťovacích derivátů, které jsou uzavírány na období od 2 týdnů až do několika let. Měnové deriváty jsou sjednávány na mimoburzovním
trhu (OTC), který se přizpůsobuje lépe parametrům zajišťovaného aktiva.
Zajišťované investice jsou denominované v měně EUR a USD, zajištění je tedy prováděno z měny EUR a USD do CZK.
Pro účely vedení zajišťovacího účetnictví je prováděno testování efektivity zajištění, a to jak prospektivně tak retrospektivně.
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Přehled otevřených derivátových operací k 31. 12. 2013
Reálná hodnota
kladná

(údaje v tis. Kč)

Reálná hodnota
záporná

Nominální hodnota
podrozvahové
pohledávky

Nominální hodnota
podrozvahového
závazku

15 183

206 824

222 011

Měnové forwardy (zajištění reálné hodnoty)
Cross currency swapy (zajištění reálné hodnoty)

68 861

348 147

417 008

Cross currency swapy (zajištění peněžních toků)

12 972

713 369

7 156 621

7 857 017

Celkem

12 972

797 413

7 711 591

8 496 036

Kladná reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v ostatních aktivech (viz bod č. 3.4), záporná reálná hodnota finančních derivátů je
vykázána v ostatních pasivech (viz bod č. 3.5).
Zbytková splatnost derivátů k 31. 12. 2013
(údaje v tis. Kč)

Do 1 roku

1 až 5 let

Nad 5 let

Celkem

Měnové nástroje
Měnové swapy pro zajištění reálné hodnoty

206 824

206 824

Cross currency swapy pro zajištění reálné hodnoty

348 147

Cross currency swapy pro zajištění peněžních toků

3 344 458

3 812 162

7 156 620

3 692 605

3 812 162

7 711 591

Celkem

5.4

206 824

348 147

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

6.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 37 033 603 tis. Kč.
Z titulu zajištění cizoměnových dluhopisů zajišťovacími deriváty je v podrozvaze Fondu evidována pohledávka 7 711 591 tis. Kč a závazek
8 496 036 tis. Kč.
Fond eviduje v podrozvaze předpokládanou výši státního příspěvku, který bude vyžádán na MFČR za 4.Q.2013 ve výši 196 950 tis. Kč a bude
poté připsán účastníkům. Fond nemá žádné jiné závazky neuvedené v účetnictví.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

7.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

752 850 jistina a úroky z termínovaného vkladu
50 059 zůstatek běžného účtu
12 972 reálná hodnota uzavřeného CCS

KB Penzijní společnost, a.s.

197 661 poskytnutá záloha na poplatek za správu Transformovaného fondu

Société Générale (SG)

286 818 Reálná hodnota nakoupených dluhopisů emitovaných SG

1 241 pohledávka za Společností z titulu zaplacených bankovních poplatků při realizaci výplaty dávek
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Pasiva:
Komerční banka, a.s.

782 230 reálná hodnota uzavřených CCS

KB Penzijní společnost, a.s.

302 688 dohadné položky na poplatky za správu a zhodnocení v Transformovaném fondu
2 146 závazek vůči Společnosti za vybrané poplatky dle sazebníku sražené při výplatě dávky
z Transformovaného fondu

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v tis. Kč)
Náklady:

tis. Kč

Komerční banka, a.s.

171 568 nákladové úroky swap
649 459 náklady na devizové a ost. operace

KB Penzijní společnost, a.s.

302 688 poplatky za správu a zhodnocení v Transformovaném fondu

Výnosy:
Komerční banka, a.s.

26 029 úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu, reverzního repa
147 790 výnosové úroky swap
160 249 výnosy z devizových a ost. operací

Société Générale (SG)

1 820 úroky z nakoupených dluhopisů emitovaných SG
16 058 kurzové rozdíly z přecenění dluhopisů emitovaných SG

8.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti k předložení valné hromadě.

Datum sestavení
5. března 2014
Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Zpráva nezávislého auditora
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

33 929

v tom: a) splatné na požádání

17 958

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

15 971
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

103 632

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

103 632

137 561
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

1 833

Rezervy

3.4

1

Kapitálové fondy

3.5

135 599

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

1

Pasiva celkem

128
137 561

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování

5.

119 968

v tom: a) cenné papíry

103 632

Podrozvahová aktiva celkem

119 968
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince
2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

172

3.7

-43

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

77

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů

129
3.8

Zisk za účetní období po zdanění

-1
128

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013

Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup penzijních jednotek

139 781

0

Prodej penzijních jednotek

-4 182

0

Zisk roku 2013
Zůstatek k 31. prosinci 2013

0

128

135 599

128
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
20. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je účastnickým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o doplňkovém penzijním spoření jako nástupce
Penzijního fondu KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti
podle Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím
ČNB dne 12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do konzervativního portfolia tvořeného především dluhopisy a nástroji
peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a emitentů, jejichž hodnocení odpovídá stanovému ratingu a umožnit účastníkům
podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu konzervativních investic.
Z hlediska Zákona o doplňkovém penzijním spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o povinný konzervativní fond.
Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají
vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním
na dluhopisových trzích bez statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky
preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího
měnového rizika.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s., Investiční kapitálová společnost
KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
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Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
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2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
2.8

Postupy účtování produktu doplňkového penzijního spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
penzijních jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje penzijních jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy na analytický
účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí
prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
Státní příspěvek je prvotně zachycen v účetnictví Společnosti, jelikož k jeho úhradě dochází na běžný účet Společnosti. Po obdržení státního
příspěvku na účet Společnosti dochází k rozpočítání přijatých prostředků dle zvolené strategie účastníka do účastnických fondů a k jejich
úhradě na jednotlivé běžné účty fondů. V okamžiku přijetí na běžný účet Fondu je rozpočítaný státní příspěvek zachycen v účetnictví Fondu
analogicky jako přijaté prostředky od účastníků.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
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Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty

17 958

Termínované vklady

15 971

Celkem

33 929

3.2

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK, které jsou obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu BCPP.
(údaje v tis. Kč)

2013

Dluhové CP s fixním výnosem

38 070

Dluhové CP s variabilním výnosem
Dluhové CP celkem

3.3

65 562
103 632

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 1 833 tis. Kč k 31. 12. 2013 tvoří především prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního
cyklu v roce 2013 a nebyly za ně nakoupeny penzijní jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.4

Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 1 tis. Kč viz bod 3.8.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 135 727 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 128 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 135 599 tis. Kč.
„Penzijní jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů
ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky, dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných
na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem Společnosti neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
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Údaje o výši Aktuální hodnotě penzijní jednotky Fondu k 31. 12. 2013:
Počet penzijních jednotek ve fondu:

135 243 790,4018

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

135 726 486,74

Aktuální hodnota penzijní jednotky:

1,0036

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 0,36 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

60

Z termínových vkladů

35

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

77
172

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-43

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-43

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.8

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

129

Připočitatelné položky

301

Odečitatelné položky

413

Základ daně po úpravách

17

Splatná daň při použití sazby 5 %

1

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

1

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
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Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem
Vlastní kapitál

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

26 971

6 958

0

0

0

Celkem
33 929

0

38 070

65 562

0

0

103 632

26 971

45 028

65 562

0

0

137 561

0

0

0

0

135 727

135 727

Ostatní pasiva

0

0

0

0

1 834

1 834

Pasiva celkem

0

0

0

0

137 561

137 561

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie, fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
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(údaje v tis. Kč)
2013

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

17 958

9 013

6 958

0

0

0

33 929

0

235

1 281

102 116

0

0

103 632

17 958

9 248

8 239

102 116

0

0

137 561
135 727

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

Celkem

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

135 727

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

1 834

1 834

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

137 561

137 561

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 119 968 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

12 683 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

47 550 Úroky z běžného účtu v KB

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce 		
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

5 533

v tom: a) splatné na požádání

3 513

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

2 020
3.2

Aktiva celkem
Pasiva:

0
5 533

Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

28

Rezervy

3.4

2

v tom: a) na daň z příjmu

2

Kapitálové fondy

3.5

Zisk za účetní období

3.5

Pasiva celkem

5 458
45
5 533

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

2 020

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince
2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

6

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

0

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

6
3.7

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

41
41

3.8

Zisk za účetní období po zdanění

-2
45

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

Počáteční stav k 1. 1. 2013

0

0

Nákup penzijních jednotek

5 628

0

Prodej penzijních jednotek

-170

0

0

45

5 458

45

Zisk roku 2013
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Účastnické
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Finanční část

Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 20. 12. 2012
s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je účastnickým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o doplňkovém penzijním spoření jako nástupce
Penzijního fondu KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti
podle Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím
ČNB dne 12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobé zhodnocování majetku ve Fondu, a současně k ultimu investičního horizontu Fondu
dosáhnout, aby aktuální hodnota penzijní jednotky byla minimálně ve výši její nejvyšší hodnoty dosažené v průběhu existence Fondu (Zajištěná
hodnota).
Fond je vhodný pro investory, kteří by prostřednictvím investic na kapitálových trzích rádi dosáhli vyššího výnosu, než je možné dosáhnout
na peněžním trhu a trhu konzervativních státních dluhopisů, ale kteří současně požadují nulovou ztrátu ze svých investic ke konkrétnímu datu
v budoucnu (k ultimu investičního horizontu). Fond není vhodný pro investory, kteří očekávají nadprůměrné zhodnocení z investic na trzích akcií
a podnikových dluhopisů, nebo pro investory, jejichž investiční horizont je výrazně kratší než doba zbývající do investičního horizontu tohoto
Fondu. Investiční horizont zajištěného Fondu je 10 let od uvedení Fondu na trh. V tomto investičním horizontu je cílem Fondu zajistit účastníkům
vyplacení hodnoty odpovídající přinejmenším Zajištěné hodnotě, Zajištěná hodnota však je jen investičním cílem, není garantována a účastníci
nemají právní nárok na její vyplacení před koncem investičního horizontu ani k ultimu investičního horizontu.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval pouze do vkladů u bank a řídil se pravidly a limity stanovenými pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s. Investiční kapitálová společnost
KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
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§ 36, odst. 4 tohoto Zákona ukládá, že hodnota majetku v účastnickém fondu obhospodařovaném penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu dosahovat nejméně 50 000 000 Kč.
Česká národní banka zahájí správní řízení s penzijní společností, jestliže do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nebyly
splněny podmínky podle § 36 odst. 4., jejichž nesplnění podle § 153 vede k odebrání povolení penzijní společnosti k vytvoření účastnického fondu.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona.
K 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala ve Fondu majetek ve výši 5 533 tis. Kč a je pravděpodobné že ve lhůtě stanovené Zákonem, tj.
20. 12. 2014, Fond nedosáhne požadované hodnoty majetku. Vzhledem k tomu, ze lhůta pro splněni podmínky vyprší pouze několik dní před
koncem roku 2014, je společnost přesvědčena, že případné kroky vedoucí k odebrání povolení nebudou v roce 2014 dokončeny.
V průběhu roku 2014 bude KB Penzijní společnost dále jednat s Českou národní bankou a Asociací Penzijních společností o dalších krocích
v případě nesplnění zákonné podmínky.
Na základě výše uvedené skutečnosti je společnost přesvědčena, ze Fond bude fungovat minimálně do jednoho roku od data účetní závěrky.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku,
k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici
potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
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Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období. Odložená
daňová pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným
zdanitelným ziskům v budoucnosti.
2.8

Postupy účtování produktu doplňkového penzijního spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
penzijních jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje penzijních jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy na analytický
účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí
prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
Státní příspěvek je prvotně zachycen v účetnictví Společnosti, jelikož k jeho úhradě dochází na běžný účet Společnosti. Po obdržení státního
příspěvku na účet Společnosti dochází k rozpočítání přijatých prostředků dle zvolené strategie účastníka do účastnických fondů a k jejich
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úhradě na jednotlivé běžné účty fondů. V okamžiku přijetí na běžný účet Fondu je rozpočítaný státní příspěvek zachycen v účetnictví Fondu
analogicky jako přijaté prostředky od účastníků.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty

3 513

Termínované vklady

2 020

Celkem

5 533

3.2

Cenné papíry

Fond během roku 2013 nenakoupil žádné cenné papíry.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 28 tis. Kč k 31. 12. 2013 zahrnují prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu v roce
2013 a nebyly za ně nakoupeny penzijní jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.4

Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 2 tis. Kč viz bod 3.8.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 5 503 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 45 tis. Kč, zbývající část tvoří položka Kapitálové
fondy ve výši 5 458 tis. Kč.
„Penzijní jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů
ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky, dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných
na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
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Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem Společnosti neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Údaje o výši Aktuální hodnotě penzijní jednotky Fondu k 31. 12. 2013:
Počet penzijních jednotek ve fondu:

5 446 050,7383

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

5 502 631,47

Aktuální hodnota penzijní jednotky:

1,0104

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 1,04 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

3

Z termínových vkladů

3

Z cenných papírů

0

Úrokové výnosy celkem

6

3.7

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do účastnických fondů (3. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 41 tis. Kč.
3.8

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Připočitatelné položky
Odečitatelné položky
Základ daně po úpravách

2013
47
0
3
44

Splatná daň při použití sazby 5 %

2

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

2

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období, je dále rozpracována v jednotlivých strategiích
fondu. Jak investiční politika, tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií, podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
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4.1. Tržní riziko
Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Pohledávky za bankami

4 882

651

0

0

0

Celkem
5 533

Aktiva celkem

4 882

651

0

0

0

5 533

Vlastní kapitál

0

0

0

0

5 503

5 503

Ostatní pasiva

0

0

0

0

30

30

Pasiva celkem

0

0

0

0

5 533

5 533

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie,fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
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(údaje v tis. Kč)
Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Pohledávky za bankami

3 513

1 369

651

0

0

0

5 533

Aktiva celkem

3 513

1 369

651

0

0

0

5 533

0

0

0

0

0

5 503

5 503

2013

Vlastní kapitál

Celkem

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

30

30

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

5 533

5 533

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 2 020 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

2 336 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

2 997 Úroky z běžného účtu v KB

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014
Podpis statutárního zástupce 			

Ing. Pavel Jirák			

Ing. Vojtěch Kubec
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

13 499

v tom: a) splatné na požádání

8 943

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

4 556
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

1 960
1 960

b) vydané ostatními osobami

0

Ostatní aktiva

0

Aktiva celkem

15 459

Pasiva:

Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

180

Rezervy

3.4

6

Kapitálové fondy

3.5

15 146

Zisk za účetní období

3.5

127

6

v tom: a) na daň z příjmu

15 459

Pasiva celkem

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování

5.

6 541

v tom: a) cenné papíry

1 960

Podrozvahová aktiva celkem

6 541
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

14
1

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

3.7

-21

3.8

140

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

-7

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

140
3.9

Zisk za účetní období po zdanění

-6
127

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup penzijních jednotek

15 446

0

Prodej penzijních jednotek

-300

0

0

127

15 146

127

Počáteční stav k 1. 1. 2013

Zisk roku 2013
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
20. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je účastnickým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o doplňkovém penzijním spoření jako nástupce Penzijního
fondu KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti podle Zákona
o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím ČNB dne 12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do vyváženého portfolia tvořeného vyrovnaným podílem akcií,
podílových listů, dluhopisů a vkladů s cílem umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu vyvážených investic.
Z hlediska Zákona o doplňkovém penzijním spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o vyvážený účastnický fond.
Fond je vhodný pro investory, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice v podobě
většího podílu akciové složky, avšak díky zvýšené averzi k riziku využívají ke zmírnění rizika dluhopisovou část portfolia. Zároveň jsou připraveni
pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez statutem daného geografického nebo odvětvového
omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní
Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval konzervativněji než by odpovídalo vyváženému profilu a řídil se pravidly a limity stanovenými
pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
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§ 36, odst. 4 tohoto Zákona ukládá, že hodnota majetku v účastnickém fondu obhospodařovaném penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu dosahovat nejméně 50 000 000 Kč.
Česká národní banka zahájí správní řízení s penzijní společností, jestliže do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického
fondu nebyly splněny podmínky podle § 36 odst. 4., jejichž nesplnění podle § 153 vede k odebrání povolení penzijní společnosti k vytvoření
účastnického fondu.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona.
K datu 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala ve Fondu majetek ve výši 15 459 tis.Kč a předpokládá, že ve lhůtě stanovené Zákonem
Fond dosáhne požadované hodnoty majetku. Při stanovení tohoto očekávání vedení Společnosti vycházelo z historických, resp. plánovaných
prodejů a historické výše příspěvků účastníků na existujících smlouvách. Požadované hodnoty by mělo být dosaženo i při použití konzervativních
parametrů pro výši příspěvků a nové prodeje.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, ze Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
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Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
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Postupy účtování produktu doplňkového penzijního spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
penzijních jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje penzijních jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy na analytický
účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí
prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
Státní příspěvek je prvotně zachycen v účetnictví Společnosti, jelikož k jeho úhradě dochází na běžný účet Společnosti. Po obdržení státního
příspěvku na účet Společnosti dochází k rozpočítání přijatých prostředků dle zvolené strategie účastníka do účastnických fondů a k jejich
úhradě na jednotlivé běžné účty fondů. V okamžiku přijetí na běžný účet Fondu je rozpočítaný státní příspěvek zachycen v účetnictví Fondu
analogicky jako přijaté prostředky od účastníků.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty

8 943

Termínované vklady

4 556

Celkem

3.2

13 499

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK s fixním výnosem, které jsou obchodované na hlavním nebo
vedlejším trhu BCPP.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 180 tis. Kč k 31. 12. 2013 tvoří především prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního
cyklu v roce 2013 a nebyly za ně nakoupeny penzijní jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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3.4

Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 6 tis. Kč viz bod 3.9.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 15 273 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 127 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 15 146 tis. Kč.
„Penzijní jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů
ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky, dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných
na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem Společnosti neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Údaje o výši Aktuální hodnotě penzijní jednotky Fondu k 31. 12. 2013:

Počet penzijních jednotek ve fondu:

15 111 219,6105

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

15 273 078,44

Aktuální hodnota penzijní jednotky:

1,0107

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 1,07 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

7

Z termínových vkladů

6

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

1
14

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-21

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-21

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
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Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do účastnických fondů (3. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 140 tis. Kč.
3.9

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

133

Připočitatelné položky

2

Odečitatelné položky

9

Základ daně po úpravách

126

Splatná daň při použití sazby 5 %

6

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

6

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
4.1

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Do 3 měsíců

Do 1 roku

12 198

1 301

0

0

12 198

1 301

Vlastní kapitál

0

Ostatní pasiva

0

Pasiva celkem

0

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

0

0

0

13 499

1 062

898

0

1 960

1 062

898

0

15 459

0

0

0

15 273

15 273

0

0

0

186

186

0

0

0

15 459

15 459
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b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie,fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

8 943

3 255

1 301

0

0

0

13 499

0

0

17

1 047

896

0

1 960

8 943

3 255

1 318

1 047

896

0

15 459

0

0

0

0

0

15 273

15 273

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

186

186

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

15 459

15 459

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.
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Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 6 541 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

6 980 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

6 488 Úroky z běžného účtu v KB

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

9 996

v tom: a) splatné na požádání

7 894

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

2 102
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

5 599

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

5 599

15 595
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

188

Rezervy

3.4

14

Kapitálové fondy

3.5

15 124

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

14

Pasiva celkem

269
15 595

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

7 826

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

5 599

Podrozvahová aktiva celkem

7 826
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince
2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

16

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

2
3.7

-64

3.8

330

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

-47

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

330
3.9

Zisk za účetní období po zdanění

-14
269

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

Počáteční stav k 1. 1. 2013

0

0

Nákup penzijních jednotek

15 729

0

Prodej penzijních jednotek

-605

0

0

269

15 124

269

Zisk roku 2013
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
20. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je účastnickým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o doplňkovém penzijním spoření jako nástupce
Penzijního fondu KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti
podle Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím
ČNB dne 12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do dynamického portfolia tvořeného především vyšším podílem akcií
a podílových listů se složkou dluhopisů a nástrojů peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a emitentů, jejichž hodnocení
odpovídá stanovému ratingu a umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu dynamických investic.
Z hlediska Zákona o doplňkovém penzijním spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o dynamický účastnický fond.
Fond je vhodný pro investory s delší zkušeností s fondovým investováním a s nízkou averzí k riziku. Jsou si vědomi, že portfolio Fondu s sebou
přináší vyšší kolísavost hodnoty investice, kterou lze eliminovat její dlouhodobostí. Investoři u tohoto Fondu požadují vysoké zhodnocení investice
a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez statutem daného geografického
nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu
střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval konzervativněji než by odpovídalo dynamickému profilu a řídil se pravidly a limity stanovenými
pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
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Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 36, odst. 4 tohoto Zákona ukládá, že hodnota majetku v účastnickém fondu obhospodařovaném penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu dosahovat nejméně 50 000 000 Kč.
Česká národní banka zahájí správní řízení s penzijní společností, jestliže do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického
fondu nebyly splněny podmínky podle § 36 odst. 4., jejichž nesplnění podle § 153 vede k odebrání povolení penzijní společnosti k vytvoření
účastnického fondu.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona.
K datu 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala ve Fondu majetek ve výši 15 595 tis.Kč a předpokládá, že ve lhůtě stanovené Zákonem
Fond dosáhne požadované hodnoty majetku. Při stanovení tohoto očekávání vedení Společnosti vycházelo z historických, resp. plánovaných
prodejů a historické výše příspěvků účastníků na existujících smlouvách. Požadované hodnoty by mělo být dosaženo i při použití konzervativních
parametrů pro výši příspěvků a nové prodeje.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, že Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.

Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
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V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
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Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
2.8

Postupy účtování produktu doplňkového penzijního spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
penzijních jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje penzijních jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy na analytický
účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí
prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
Státní příspěvek je prvotně zachycen v účetnictví Společnosti, jelikož k jeho úhradě dochází na běžný účet Společnosti. Po obdržení státního
příspěvku na účet Společnosti dochází k rozpočítání přijatých prostředků dle zvolené strategie účastníka do účastnických fondů a k jejich
úhradě na jednotlivé běžné účty fondů. V okamžiku přijetí na běžný účet Fondu je rozpočítaný státní příspěvek zachycen v účetnictví Fondu
analogicky jako přijaté prostředky od účastníků.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty

7 894

Termínované vklady

2 102

Celkem

9 996

3.2

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK s fixním výnosem, které jsou obchodované na hlavním nebo
vedlejším trhu BCPP.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 188 tis. Kč k 31. 12. 2013 tvoří především prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního
cyklu v roce 2013 a nebyly za ně nakoupeny penzijní jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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3.4

Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 14 tis. Kč viz. bod 3.9.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 15 393 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 269 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 15 124 tis. Kč.
„Penzijní jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Penzijní jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů
ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky, dělenou počtem všech Penzijních jednotek evidovaných
na osobních penzijních účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Penzijní jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Na začátku roku 2013 byly uplatňovány poplatky za obhospodařování a zhodnocení ve všech účastnických fondech do 28. 2. 2013. S účinností
od 1. 3. 2013 bylo odsouhlaseno představenstvem Společnosti neuplatňovat úplaty za obhospodařování a zhodnocení v účastnických fondech
po celý rok 2013 a již vyměřené úplaty za první dva měsíce byly k 1. 3. 2013 v plné výši stornovány.
Údaje o výši Aktuální hodnotě penzijní jednotky Fondu k 31.12.2013:
Počet penzijních jednotek ve fondu:

15 069 662,078

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

15 393 029,02

Aktuální hodnota penzijní jednotky:

1,0215

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 2,15 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)
Z běžných účtů
Z termínových vkladů
Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

2013
10
4
2
16

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-64

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-64

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.8

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s. poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do účastnických fondů (3. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 330 tis. Kč.
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Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

283

Připočitatelné položky

1

Odečitatelné položky

7

Základ daně po úpravách

277

Splatná daň při použití sazby 5 %

14

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

14

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
4.1

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem
Vlastní kapitál

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

8 995

1 001

0

0

0

9 996

0

0

0

5 599

0

5 599

8 995

1 001

0

5 599

0

15 595

0

0

0

0

15 393

15 393

Ostatní pasiva

0

0

0

0

202

202

Pasiva celkem

0

0

0

0

15 595

15 595

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
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c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie,fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

7 894

1 101

1 001

0

0

0

9 996

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

0

0

21

0

5 578

0

5 599

7 894

1 101

1 022

0

5 578

0

15 595
15 393

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

15 393

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

202

202

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

15 595

15 595

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.
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Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 7 826 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

6 672 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

8 414 Úroky z běžného účtu v KB

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

946

v tom: a) splatné na požádání

588

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

358
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

0

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

0

946
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

6

Rezervy

3.4

0

Kapitálové fondy

3.5

934

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

0

Pasiva celkem

6
946

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

358

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince
2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

1

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

0

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

1
3.7

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

5
5

3.8

Zisk za účetní období po zdanění

0
6

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013

Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup důchodových jednotek

934

0

Prodej důchodových jednotek

0

0

Zisk roku 2013

0

6

934

6

Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
19. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je důchodovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o důchodovém spoření č.426/2011 Sb.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o důchodovém spoření jako nástupce Penzijního fondu
KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti podle Zákona
o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím ČNB dne
12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do portfolia státních dluhopisů tvořeného především českými státními
dluhopisy s nástroji peněžního trhu a umožňuje účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu investic do státních dluhopisů.
Z hlediska Zákona o důchodovém spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o důchodový fond státních dluhopisů.
Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají
vysokou averzi k investičnímu riziku. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním do státních dluhopisů
a obdobných cenných papírů bez statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční
politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího
měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval pouze do vkladů u bank a řídil se pravidly a limity stanovenými pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších
předpisů. § 30 tohoto Zákona ukládá, že počet účastníků v důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů dosahovat alespoň 50 000 účastníků.
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Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže
do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů nebyly splněny podmínky podle § 30.
K datu 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala v důchodových fondech celkem 13 832 účastníků a není pravděpodobné, že ve lhůtě
stanovené Zákonem dosáhne požadovaného počtu účastníků.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona. Možný převod obhospodařování důchodových fondů
na jinou penzijní společnost nemá vliv na hospodaření Fondu ani na vložené prostředky účastníků.
Společnost rovněž vnímá přetrvávající politickou nejistotu ohledně budoucnosti druhého pilíře důchodové reformy. Vedení společnosti
k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly obsah, harmonogram nebo
pravděpodobnost přípravy nového zákonného opatření, nad rámec již veřejně publikovaných oficiálních sdělení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, ze Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhley na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
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Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období. Odložená
daňová pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným
zdanitelným ziskům v budoucnosti.
2.8

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
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V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy
na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze
kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty

588

Termínované vklady

358

Celkem

946

3.2

Cenné papíry

Fond během roku 2013 nenakoupil žádné cenné papíry.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 6 tis. Kč k 31. 12. 2013 zahrnují prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu v roce
2013 a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.4

Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 250 Kč viz bod 3.8.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 940 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 6 tis. Kč, zbývající část tvoří položka Kapitálové
fondy ve výši 934 tis. Kč.
„Důchodová jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Důchodové jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních
nákladů ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky, dělenou počtem všech Důchodových
jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty
Důchodové jednotky.
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Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 31. 12. 2013:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

932 012,9132

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

939 720,88

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0083

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 0,83 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v Kč)

2013

Z běžných účtů

373

Z termínových vkladů

212

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

0
585

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do důchodových fondů (2. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 5 tis. Kč.
3.8

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

6 101

Připočitatelné položky
Odečitatelné položky
Základ daně po úpravách
Splatná daň při použití sazby 5 %
Slevy na dani
Celková daňová povinnost

0
212
5 889
250
0
250

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
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Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Pohledávky za bankami

2013

588

358

0

0

0

Celkem
946

Dluhové cenné papíry

588

358

0

0

0

946

Aktiva celkem

0

0

0

0

940

940

Vlastní kapitál

0

0

0

0

6

6

Ostatní pasiva

0

0

0

0

946

946

Pasiva celkem

0

0

0

0

946

946

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Fond je tak schopný dostát svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
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(údaje v tis. Kč)
Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

588

0

358

0

0

0

946

0

0

0

0

0

0

0

588

0

358

0

0

0

946

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

940

940

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

6

6

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

946

946

2013
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 358 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

443 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

296 Úroky z běžného účtu v KB

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.
Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce 		
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

14 570

v tom: a) splatné na požádání

8 883

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

5 687
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

3 786

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

3 786

18 356
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

79

Rezervy

3.4

5

Kapitálové fondy

3.5

18 170

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

5

Pasiva celkem

102
18 356

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

9 560

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

3 786

Podrozvahová aktiva celkem

9 560
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

12

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

0
3.7

-27

3.8

122

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

-15

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

122
3.9

Zisk za účetní období po zdanění

-5
102

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013

Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup důchodových jednotek

18 171

0

Prodej důchodových jednotek

-1

0

Zisk roku 2013

0

102

18 170

102

Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
19. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je důchodovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb..
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o důchodovém spoření jako nástupce Penzijního fondu
KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti podle Zákona
o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím ČNB dne
12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do konzervativního portfolia tvořeného především dluhopisy a nástroji
peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a emitentů, jejichž hodnocení odpovídá stanovému ratingu,a umožnit účastníkům
podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu konzervativních investic.
Z hlediska Zákona o důchodovém spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o konzervativní důchodový fond.
Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají
vysokou averzi k investičnímu riziku. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích bez
statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje
z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond se řídil pravidly a limity stanovenými pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších
předpisů. § 30 tohoto Zákona ukládá, že počet účastníků v důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů dosahovat alespoň 50 000 účastníků.
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Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže
do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů nebyly splněny podmínky podle § 30.
K datu 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala v důchodových fondech celkem 13 832 účastníků a není pravděpodobné, že ve lhůtě
stanovené Zákonem dosáhne požadovaného počtu účastníků.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona. Možný převod obhospodařování důchodových fondů
na jinou penzijní společnost nemá vliv na hospodaření Fondu ani na vložené prostředky účastníků.
Společnost rovněž vnímá přetrvávající politickou nejistotu ohledně budoucnosti druhého pilíře důchodové reformy. Vedení společnosti
k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly obsah, harmonogram nebo
pravděpodobnost přípravy nového zákonného opatření, nad rámec již veřejně publikovaných oficiálních sdělení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, ze Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
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Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
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2.8

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy
na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze
kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

3.2

8 883
5 687
14 570

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK s fixním výnosem, které jsou obchodované na hlavním nebo
vedlejším trhu BCPP.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 79 tis. Kč k 31.12.2013 zahrnují prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu v roce
2013 a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 5 tis. Kč viz bod 3.9.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 18 272 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 102 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 18 170 tis. Kč.
„Důchodová jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Důchodové jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních
nákladů ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky, dělenou počtem všech Důchodových
jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty
Důchodové jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 31. 12. 2013:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

18 113 177,9475

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

18 272 407,75

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0088

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 0,88 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

6

Z termínových vkladů

6

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

0
12

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-27

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-27

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.8

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do důchodových fondů (2. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 122 tis. Kč.
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3.9

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

107

Připočitatelné položky

6

Odečitatelné položky

13

Základ daně po úpravách

100

Splatná daň při použití sazby 5 %

5

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

5

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
4.1

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

4 295

0

0

0

14 570

0

3 786

0

0

3 786

10 275

4 295

3 786

0

0

18 356

Vlastní kapitál

0

0

0

0

18 272

18 272

Ostatní pasiva

0

0

0

0

84

84

Pasiva celkem

0

0

0

0

18 356

18 356

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

Do 3 měsíců

Do 1 roku

10 275
0

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
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c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (Podílový fond). Proto Společnost používá limity na jednotlivé
emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné podílové fondy k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

8 883

1 392

4 295

0

0

0

14 570

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry

0

0

69

3 717

0

0

3 786

8 883

1 392

4 364

3 717

0

0

18 356

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

18 272

18 272

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

84

84

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

18 356

18 356

Aktiva celkem

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.
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5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 9 560 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy Se Spřízněnými Osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

8 377 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014
Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

14 644

v tom: a) splatné na požádání

9 027

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

5 617
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

3 007

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

3 007

17 651
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

78

Rezervy

3.4

9

Kapitálové fondy

3.5

17 379

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

9

Pasiva celkem

185
17 651

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

8 685

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

3 007

Podrozvahová aktiva celkem

8 685
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

13

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

1
3.7

-33

3.8

214

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

-20

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř .čin. před zdaněním
Daň z příjmů

214
3.9

Zisk za účetní období po zdanění

-9
185

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup důchodových jednotek

17 380

0

Prodej důchodových jednotek

-1

0

Zisk roku 2013

0

185

17 379

185

Počáteční stav k 1. 1. 2013

Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
19. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Fond je důchodovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb..
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o důchodovém spoření jako nástupce Penzijního fondu
KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti podle Zákona
o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím ČNB dne
12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do vyváženého portfolia tvořeného vyrovnaným podílem akcií,
podílových listů, dluhopisů a vkladů s cílem umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu vyvážených investic.
Z hlediska Zákona o důchodovém spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o vyvážený důchodový fond.
Fond je vhodný pro investory, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice v podobě
většího podílu akciové složky, avšak díky zvýšené averzi k riziku využívají ke zmírnění rizika dluhopisovou část portfolia. Zároveň jsou připraveni
pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez statutem daného geografického nebo odvětvového
omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní
Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval konzervativněji než by odpovídalo vyváženému profilu a řídil se pravidly a limity stanovenými
pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
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Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších
předpisů. § 30 tohoto Zákona ukládá, že počet účastníků v důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů dosahovat alespoň 50 000 účastníků.
Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže
do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů nebyly splněny podmínky podle § 30.
K datu 31. 12. 2013 Společnost obhospodařovala v důchodových fondech celkem 13 832 účastníků a není pravděpodobné, že ve lhůtě
stanovené Zákonem dosáhne požadovaného počtu účastníků.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona. Možný převod obhospodařování důchodových fondů
na jinou penzijní společnost nemá vliv na hospodaření Fondu ani na vložené prostředky účastníků.
Společnost rovněž vnímá přetrvávající politickou nejistotu ohledně budoucnosti druhého pilíře důchodové reformy. Vedení společnosti
k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly obsah, harmonogram nebo
pravděpodobnost přípravy nového zákonného opatření, nad rámec již veřejně publikovaných oficiálních sdělení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, ze Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.
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V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
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Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
2.8

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy
na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze
kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

3.2

9 027
5 617
14 644

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK s fixním výnosem, které jsou obchodované na hlavním nebo
vedlejším trhu BCPP.
3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 78 tis. Kč k 31. 12. 2013 zahrnují prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu v roce
2013 a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 9 tis. Kč viz bod 3.9.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 17 564 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 185 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 17 379 tis. Kč.
„Důchodová jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Důchodové jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních
nákladů ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky, dělenou počtem všech Důchodových
jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty
Důchodové jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 31. 12. 2013:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

17 293 586,4305

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

17 564 169,53

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0156

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 1,56 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

6

Z termínových vkladů

6

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

1
13

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-33

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-33

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.8

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do důchodových fondů (2. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 214 tis. Kč.
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3.9

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

194

Připočitatelné položky

2

Odečitatelné položky

10

Základ daně po úpravách

186

Splatná daň při použití sazby 5 %

9

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

9

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
4.1

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
2013
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem
Vlastní kapitál

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

10 469

4 175

0

0

0

14 644

0

0

1 062

1 945

0

3 007

10 469

4 175

1 062

1 945

0

17 651

0

0

0

0

17 564

17 564

Ostatní pasiva

0

0

0

0

87

87

Pasiva celkem

0

0

0

0

17 651

17 651
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b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie,fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
(údaje v tis. Kč)
Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

9 027

1 442

4 175

0

0

20

9 027

1 442

4 195

Vlastní kapitál

0

0

Ostatní pasiva

0

0

Pasiva celkem

0

0

2013
Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

4.4

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

0

0

0

14 644

1 047

1 940

0

3 007

1 047

1 940

0

17 651

0

0

0

17 564

17 564

0

0

0

87

87

0

0

0

17 651

17 651

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.
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5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 8 685 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

8 502 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Aktiva:
Pohledávky za bankami

Bod

31. prosince 2013

3.1

23 546

v tom: a) splatné na požádání

13 874

b) ostatní
Dluhové cenné papíry

9 672
3.2

v tom: a) vydané vládními institucemi

4 921

b) vydané ostatními osobami

0

Aktiva celkem
Pasiva:

4 921

28 467
Bod

31. prosince 2013

Ostatní pasiva

3.3

74

Rezervy

3.4

22

Kapitálové fondy

3.5

27 930

Zisk za účetní období

3.5

v tom: a) na daň z příjmu

22

Pasiva celkem

441
28 467

Podrozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč)
Bod

31. prosince 2013

5.

14 714

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry
Podrozvahová aktiva celkem

4 921
14 714
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Výkaz zisku a ztráty za rok končící
31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

2013

3.6

24

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Zisk / (ztráta) z finančních operací

3
3.7

-61

3.8

501

Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy

-37

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
Daň z příjmů

501
3.9

Zisk za účetní období po zdanění

-22
441

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. prosince 2013 (v tis. Kč)
Kapitálové fondy

HV ve schvalovacím
řízení

0

0

Nákup důchodových jednotek

27 939

0

Prodej důchodových jednotek

-9

0

Zisk roku 2013

0

441

27 930

441

Počáteční stav k 1. 1. 2013

Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Příloha účetní závěrky za rok končící
31. prosince 2013
1.

Obecné údaje

Založení a charakteristika KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Fond) vznikl na základě rozhodnutí České národní banky ze dne
19. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Fond je důchodovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou, a existuje v rámci KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen Společnost),
která Fond vytvořila a obhospodařuje ve smyslu Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.
Fond je vytvořen Společností na dobu neurčitou.
Společnost vznikla transformací Penzijního fondu KB, a.s., podle části třinácté Zákona o důchodovém spoření jako nástupce Penzijního fondu
KB, a.s., která byla založena Komerční bankou, a.s., v roce 1994. Povolení k činnosti Společnosti zahrnující činnost Společnosti podle Zákona
o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. a Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo uděleno rozhodnutím ČNB dne
12. 9. 2012.
Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do dynamického portfolia tvořeného především akciemi a dluhopisy
a umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu dynamických investic.
Z hlediska Zákona o důchodovém spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o dynamický důchodový fond.
Fond je vhodný pro investory s delší zkušeností s fondovým investováním a s nízkou averzí k riziku, kteří jsou si vědomi, že portfolio Fondu
s sebou přináší vyšší kolísavost hodnoty investice, kterou lze eliminovat její dlouhodobostí. Investoři u tohoto Fondu požadují vysoké zhodnocení
investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez statutem daného
geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky
nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
V průběhu roku 2013 nedosáhl majetek Fondu výše 50 mil. Kč, tj. hranice dle statutu Fondu, při které by měl začít Fond naplňovat hlavní cíle
investování. Fond v přechodném období investoval konzervativněji než by odpovídalo dynamickému profilu a řídil se pravidly a limity stanovenými
pro přechodné období.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společnosti, a.s.,
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., člen skupiny AMUNDI.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář“).

2.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními, opatřeními a vyhláškami,
zejména však vyhláškou č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými pořizovacími cenami s výjimkou některých
oblastí, jež jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
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Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších
předpisů. § 30 tohoto Zákona ukládá, že počet účastníků v důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností musí po uplynutí
24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů dosahovat alespoň 50 000 účastníků.
Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže
do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů nebyly splněny podmínky podle § 30.
K datu 31. 12 .2013 Společnost obhospodařovala v důchodových fondech celkem 13 832 účastníků a není pravděpodobné, že ve lhůtě
stanovené Zákonem dosáhne požadovaného počtu účastníků.
Vedení Společnosti k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly opatření
České národní banky vůči penzijním společnostem v případě nesplnění podmínek Zákona. Možný převod obhospodařování důchodových fondů
na jinou penzijní společnost nemá vliv na hospodaření Fondu ani na vložené prostředky účastníků.
Společnost rovněž vnímá přetrvávající politickou nejistotu ohledně budoucnosti druhého pilíře důchodové reformy. Vedení společnosti
k datu sestavení účetní závěrky nedisponuje informacemi, které by s dostatečnou mírou spolehlivosti popisovaly obsah, harmonogram nebo
pravděpodobnost přípravy nového zákonného opatření, nad rámec již veřejně publikovaných oficiálních sdělení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se vedení domnívá, ze Fond bude i nadále působit jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání
a proto byla závěrka Fondu sestavena na tomto základě.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1

Datum vykazování transakcí

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení
platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo
zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou
k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních
předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně stanoveném směrnicí nebo
konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy
a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2

Cenné papíry

Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle pořizovací cena. Případné
přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry k obchodování, které byly
pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou součástí definovaného portfolia finančních nástrojů,
které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní
jednotkou za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány
a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou cenných papírů emitovaných společností.

166

KB Penzijní společnost, a.s.

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti za rok 2013

Transformovaný fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Účastnické
a důchodové fondy

Finanční část

V roce 2013 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, jež byly zařazeny
do portfolia při prvotním zaúčtování.
Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem.
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou a následně jsou
oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3

Finanční deriváty

Fond během roku 2013 neuzavřel žádné finanční deriváty.
2.4

Pohledávky a opravné položky

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace,
pokud se prokáže, že účetní ocenění aktiv je vyšší než stav skutečný. Fond vytváří na vrub nákladů opravné položky k pohledávkám po lhůtě
splatnosti, k pohledávkám za emitenty dluhopisů z titulu nezaplacených kupónů a nominálních hodnot. Fond vytváří 100% opravnou položku
k nesplaceným kupónům a nominálním hodnotám.
2.5

Rezervy

Rezervy jsou zachyceny, pokud má Fond současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí a pokud je
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytné vynaložit prostředky na jeho vypořádání a může být proveden spolehlivý odhad
výše tohoto závazku.
2.6

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány v tuzemské měně, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“), platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny
kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, platným k datu rozvahy.
Kurzové rozdíly vzniklé z přeceňování cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty zisků/ztrát z finančních operací.
2.7

Daně

Daň z příjmu
Náklad na daň z příjmu se počítá v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky za pomoci platné daňové sazby na základě
zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je 5 %.
Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech dočasných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv
a jejich účetními hodnotami.
Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v následujícím zdaňovacím období.
Základní dočasné rozdíly vznikají u cenných papírů z titulu přecenění a u daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová
pohledávka se účtuje pouze do výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována proti očekávaným zdanitelným
ziskům v budoucnosti.
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Odložená daň, vyplývající z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu vykazovaného přímo ve vlastním kapitálu, je rovněž
zachycena ve vlastním kapitálu.
2.8

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku nákupu. V okamžiku nákupu
důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu Kapitálové fondy
na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze
kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené strategie vyplacena jednou částkou.
2.9

Odhady, předpoklady použité v rámci účetní závěrky

Pro sestavení účetní závěrky je nezbytné, aby vedení Společnosti provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků
vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení reálné
hodnoty finančních nástrojů, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni.
Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení
účetní závěrky.
Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem patří zejména reálné hodnoty
cenných papírů.

3.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

2013 (31. 12.)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

3.2

13 874
9 672
23 546

Cenné papíry

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo výnosů. Podíl dluhových cenných papírů
na celkové hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2013 činil 100 %.
Dluhové cenné papíry držené v portfoliu jsou české státní dluhopisy v měně CZK s fixním výnosem, které jsou obchodované na hlavním nebo
vedlejším trhu BCPP.

3.3

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 74 tis. Kč k 31. 12. 2013 zahrnují prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu v roce
2013 a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky.
Fond ve sledovaném období 2013 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
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Rezervy

Fond tvoří rezervu na splatnou daň z příjmu. Pro rok 2013 byla vytvořena ve výši 22 tis. Kč viz bod 3.9.
3.5

Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 činí vlastní kapitál Fondu 28 371 tis. Kč. Zisk za účetní období roku 2013 je ve výši 441 tis. Kč, zbývající část tvoří položka
Kapitálové fondy ve výši 27 930 tis. Kč.
„Důchodová jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Důchodové jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů
ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky, dělenou počtem všech Důchodových jednotek
evidovaných na osobních důchodových účtech všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky.
Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování a očekávaná daňová povinnost ke dni
výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
Pro rok 2013 byly poplatky za obhospodaření a zhodnocení ve všech důchodových fondech odpuštěny.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 31. 12. 2013:

Počet důchodových jednotek ve fondu:

27 751 629,0212

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

28 370 628,65

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0223

Výkonnost Fondu za rok 2013 je 2,23 %.
3.6

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)

2013

Z běžných účtů

10

Z termínových vkladů

11

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

3.7

3
24

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

(údaje v tis. Kč)
Zisk z obchodů s cennými papíry

2013
0

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

-61

Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

-61

V průběhu roku 2013 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.
3.8

Mimořádné výnosy

KB Penzijní společnost, a.s., poskytla ke dni 6. 12. 2013 jednorázovou finanční dotaci do důchodových fondů (2. pilíř). Důvodem pro přímou
finanční podporu fondů ze strany KB Penzijní společnosti je fakt, že výše aktiv ve fondech během roku 2013 nedosahovala potřebnou hranici
a z tohoto důvodu nebylo umožněno realizovat plánovanou investiční strategii v plném rozsahu a dosáhnout výnosu, který by byl za normálních
podmínek běžný. Výše dotace byla 501 tis. Kč.

169

KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

3.9

Daň z příjmů

Úprava hospodářského výsledku před zdaněním na základ daně je obsažena v následující tabulce:
(údaje v tis. Kč)

2013

Výsledek hospodaření před zdaněním

463

Připočitatelné položky

1

Odečitatelné položky

15

Základ daně po úpravách

449

Splatná daň při použití sazby 5 %

22

Slevy na dani

0

Celková daňová povinnost

22

U Fondu nebyla tvořená odložená daň, během roku 2013 nevznikly žádné dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními
hodnotami.

4.

Systém řízení rizik

Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné a po přechodném období je dále rozpracována v jednotlivých strategií
fondu. Jak investiční politika tak strategie včetně nastavení limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá schválení Investičního výboru, který zasedá
na měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů řízení v rámci strategie a politiky Fondu, které podléhá schválení
Investičního výboru a managementu Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které stanovuje zákon,
Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnové, akciového, kreditního a likviditního rizika.
4.1

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje níže uvedená rizika, která jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
a)
Úrokové riziko
Fond může investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko,které vyplývá z pohybu úrokových měr, je primárně řízeno nastavením
průměrné durace a modifikované durace portfolia, která je řízena stanovením maximálního limitu durace portfolia.
Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je portfolio Fondu vystaveno riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní
době splatnosti finančních nástrojů nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení
úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená, byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.
(v tis. Kč)
2013

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

17 389

6 157

0

0

17 389

Vlastní kapitál
Ostatní pasiva
Pasiva celkem

Pohledávky za bankami
Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

0

0

0

23 546

0

4 921

0

4 921

6 157

0

4 921

0

28 467

0

0

0

0

28 371

28 371

0

0

0

0

96

96

0

0

0

0

28 467

28 467

b)
Měnové riziko
Měnová rizika Fondu jsou sledována a v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond má nastavenou maximální otevřenou pozici, která
odpovídá politice a strategii Fondu schváleného Investičním výborem. Pro řízení měnového rizika používá Společnost měnové mimoburzovní
deriváty obchodované přes OTC trh typu swap a forward. Měnová rizika jsou sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 31. 12. 2013.
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c)
Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie,fond kolektivního investování). Proto Společnost používá
limity na jednotlivé emitenty a geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie ani fondy kolektivního investování k 31. 12. 2013.
4.2

Kreditní riziko

Kreditní riziko představuje riziko, kdy subjekt (emitent, protistrana) není schopna plnit své závazky. Toto riziko je řízeno v rámci schválených
maximálních pozic vůči subjektu (emitent, protistrana) na základě ratingu Subjektu.
4.3

Riziko likvidity

Riziko likvidity hraje důležitou roli v plánování investic i volných prostředků Fondu. Systém řízení rizika likvidity má za cíl zjišťovat, měřit a řídit
likviditní pozici Fondu. Společnost pravidelně vyhodnocuje přijaté a vydané hotovostní platby a předpovídá hotovostní toky a volné prostředky.
Krátkodobé řízení likvidity zahrnuje rozhodnutí o výši a skladbě likvidních aktiv se splatností do sedmi dnů, rozhodnutí o převodech hotovosti
mezi jednotlivými účty a předpovědi hotovostních toků do jednoho měsíce.
Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. Držené Cenné papíry jsou obchodovány na likvidních trzích, fond je tak schopný dostát
svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.
Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál rozdělená dle zbytkové splatnosti do odpovídajících skupin (zbytková splatnost
představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti). Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost byla zahrnuta ve skupině
„Nespecifikováno“.
(v tis.Kč)
2013
Pohledávky za bankami

Na požádání
do 7 dnů

Do 3 měsíců

Do 1 roku

Od 1 do 5 let

nad 5 let

Nespecifikováno

Celkem

13 873

3 516

6 157

0

0

0

23 546

Dluhové cenné papíry
Aktiva celkem

0

0

21

0

4 900

0

4 921

13 873

3 516

6 178

0

4 900

0

28 467
28 371

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

28 371

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

96

96

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

28 467

28 467

4.4

Operační a právní rizika

Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

5.

Podrozvahové položky, aktiva ve správě a závazky neuvedené v účetnictví

Fond eviduje k 31. 12. 2013 hodnotu portfolia svěřeného k obhospodařování ve výši 14 714 tis. Kč.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je v roce 2013 a datum vypořádání v roce 2014.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

171

KB Penzijní společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

6.

Vztahy se spřízněnými osobami

AKTIVA A PASIVA
2013
(údaje v tis. Kč)
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

13 113 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
2013
(údaje v Kč)
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

7.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
31. března 2014

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirák

Ing. Vojtěch Kubec
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