MIMOŘÁDNÁ VÝROČNÍ
ZPRÁVA
Fondy II. pilíře KB Penzijní společnosti, a.s.
Mimořádná výroční zpráva fondů II. pilíře obhospodařovaných KB Penzijní společností, a.s., Praha 5,
náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016.
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 117/2012 Sb. (k § 67 zákona
o důchodovém spoření).
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Mimořádná výroční zpráva –
důchodové fondy
Mimořádná výroční zpráva jednotlivých důchodových fondů obsahuje údaje za dané období o
názvu fondu, identifikačním označení přiděleném ČNB, penzijní společnosti, která fondy
obhospodařuje, 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 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 jednotku k 30. červnu rozhodného období.
Na základě zákona č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření dnem 30. 6. 2016
důchodové fondy vstoupily do likvidace, a spoření v nich tak bylo ukončeno. Po tomto datu
nebyla možná změna strategie spoření. Ke dni vstupu důchodových fondů do likvidace musí
být prostředky účastníků investovány pouze do vkladů u regulovaných bank.

Zpráva představenstva
KB penzijní společnost je se svými více než čtrnácti tisíci účastníky v důchodovém spoření
druhým nejvýznamnějším hráčem na trhu v České republice. Když byl v samém závěru roku
2015 schválen zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, stalo se hlavním cílem
KB Penzijní společnosti provést účastníky touto změnou bez zbytečných komplikací a umožnit
jim včasné rozhodnutí o formě čerpání naspořených finančních prostředků.
Již během února 2016 zaslala KB Penzijní společnost, a.s., všem účastníkům důchodového
spoření oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření, a to včetně informace o
způsobu a lhůtě vyplacení prostředků a povinnosti účastníků sdělit penzijní společnosti zvolený
způsob vyplacení, jakož i další údaje nutné pro vyplacení prostředků. Tyto informace zveřejnila
KB Penzijní společnost, a.s., také na svých internetových stránkách a odpovědi účastníků
postupně evidovala ve svém informačním systému.
V souladu se zákonem č. 376//2015 Sb., přistoupila KB Penzijní společnost, a.s., ke změně
v investování důchodových fondů, a to takovým způsobem, že k 30. červnu 2016, kdy
důchodové fondy vstoupily do likvidace, byly prostředky účastníků investovány pouze do
vkladů u regulovaných bank podle zákona o důchodovém spoření.
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Toto konzervativní investování bohužel neumožnilo v prostředí nízkých a záporných sazeb na
finančních trzích další zhodnocování prostředků a výkonnost důchodových fondů od začátku
roku se tak pohybovala v rozmezí mezi ‐0,1 % a ‐0,3 %.
I v dalších měsících roku 2016 bude KB Penzijní společnost proaktivně komunikovat s účastníky
tak, aby u co největšího počtu z nich získala všechny údaje potřebné pro vyplacení prostředků
z důchodového spoření a výplatu tak mohla provést před koncem roku 2016.
Celý proces ukončení důchodového spoření provede KB Penzijní společnost přesně podle
zákona s ohledem na zájmy účastníků. Zároveň bude i nadále účastníkům připomínat, že by
bylo dobré zachovat účel těchto prostředků, tj. tvoření rezerv na dobu, kdy už nebudou
pracovně aktivní.

KB Penzijní společnost za sledované období
obhospodařovala 4 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 důchodový fond státních dluhopisů
KB Penzijní společnosti, a.s.
Identifikační číslo
přidělené ČNB
Penzijní společnost

8080237329

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 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:


Ing. Pavel Roštok (od založení), odborná praxe 14 let, absolvent
VŠE v Praze



Ing. Zdeněk Straka (do 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let,
absolvent VZU v Praze



Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 15 let,
absolvent VŠE v Praze

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

Údaje o depozitáři
fondu

Portfolio manažer: Mgr. Petr Holínský, 20 let praxe v oblasti
portfolio managementu v ČR i v zahraničí

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář
fondu.

1

Společnost AXA investiční společnost, a.s. neobhospodařovala za sledované období žádný majetek fondu KB
důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
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Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Název cenného
papíru/depozita

ISIN

Počet
kusů

Pořizovací
cena celkem2

Tržní cena
celkem s AÚV

Běžné účty u ČSOB
Běžné účty u KB
Běžné účty u ČS

Podíl na
majetku
fondu

2 899 793

34,42 %

2 809 292

33,34 %

2 716 267

32,24 %

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2016

Skladba majetku důchodového fondu státních
dluhopisů k 30. 6. 2016

100,00%

Depozita

Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu jsou
umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.

2

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena
celkem s AÚV.
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Vývoj hodnoty důchodové jednotky

Vývoj hodnoty DFSD v rozhodném období
1,0090
1,0085
1,0080
1,0075
1,0070
1,0065
1.1.2016

1.2.2016

1.3.2016

1.4.2016

1.5.2016

1.6.2016

Základní údaje o fondu k 30. 6. 2016
8 413 420,35

NAV (v Kč)

8 351 290,6883

Počet jednotek
Hodnota jednotky k 30. 6. 2016

1,0074

Zhodnocení od založení

0,74 %
-

Zhodnocení za rok 2016
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

0,12 %

-

9,43

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
‐

3

za obhospodařování majetku3

12 139,88 CZK

Za sledované období 0,3 % p.a.
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Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na
důchodovou jednotku

Důchodový fond státních dluhopisů
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

8 413 420,35

1,0074

31. 12. 2015

7 440 119,32

1,0086

31. 12. 2014

4 318 618,68

1,0106

31. 12. 2013

939 720,88

1,0083

30. 6. 2016

8

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

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:


Ing. Pavel Roštok (od založení), odborná praxe 14 let, absolvent
VŠE v Praze



Ing. Zdeněk Straka (do 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let,
absolvent VZU v Praze



Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 15 let, absolvent
VŠE v Praze

AXA investiční společnost, a.s.4, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
IČ: 64579018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7462


Údaje o depozitáři
fondu

Portfolio manažer: Mgr. Petr Holínský, 20 let praxe v oblasti
portfolio managementu v ČR i v zahraničí

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář
fondu.

4

Společnost AXA investiční společnost, a.s. neobhospodařovala za sledované období žádný majetek fondu KB
konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.
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Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Název cenného
papíru/depozita

ISIN

Počet
kusů

Pořizovací
cena
celkem5

Běžné účty u KB
Běžné účty u ČSOB
Běžné účty u ČS

Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na
majetku
fondu

72 088 051

34,64 %

71 999 831

34,59 %

64 045 298

30,77 %

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2016

Skladba majetku konzervativního důchodového
fondu k 30. 6. 2016

100,00%

Depozita

Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu jsou
umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.

5

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena
celkem s AÚV.
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Vývoj hodnoty důchodové jednotky

Vývoj hodnoty KDF v rozhodném období
1,0190
1,0185
1,0180
1,0175
1,0170
1,0165
1,0160
1.1.2016

1.2.2016

1.3.2016

1.4.2016

1.5.2016

1.6.2016

Základní údaje o fondu k 30. 6. 2016

NAV (v Kč)
Počet jednotek

207 656 606,48
204 170 618,2653

Hodnota jednotky k 30. 6. 2016

1,0171

Zhodnocení od založení

1,71 %

Zhodnocení za rok 2016

‐

0,16 %

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

‐

326,78

11

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
‐

za obhospodařování majetku6

‐

za zhodnocení majetku7

400 588,53 CZK
0 CZK

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na
důchodovou jednotku

Konzervativní důchodový fond
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

207 656 606,48

1,0171

31. 12. 2015

187 611 449,72

1,0187

31. 12. 2014

97 341 078,39

1,0204

31. 12. 2013

18 272 407,75

1,0088

30. 6. 2016

6

Do 30. 06. 2016 byla uplatňována sazba 0,4 %, od 1. 7. 2016 bude uplatňována sazba 0,3 %.

7

Od 30. 6. 2016 si KBPS neuplatňuje poplatek za zhodnocení.
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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:

Údaje o depozitáři
fondu



Ing. Pavel Roštok (od založení), odborná praxe 14 let, absolvent
VŠE v Praze



Ing. Zdeněk Straka (do 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let,
absolvent VZU v Praze



Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 15 let,
absolvent VŠE v Praze

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář
fondu.
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Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Název cenného
papíru/depozita

ISIN

Počet
kusů

Pořizovací
cena
celkem8

Běžné účty u ČSOB
Běžné účty u KB
Běžné účty u ČS

Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na
majetku
fondu

62 999 826

34,72 %

62 936 113

34,69 %

55 492 761

30,59 %

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2016

Skladba majetku vyváženého důchodového
fondu k 30. 6. 2016

100,00%

Depozita

Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu jsou
umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.

8

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena
celkem s AÚV.
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Vývoj hodnoty důchodové jednotky

Vývoj hodnoty VDF v rozhodném období
1,0685
1,0680
1,0675
1,0670
1,0665
1,0660
1,0655
1,0650
7.1.2016

7.2.2016

7.3.2016

7.4.2016

7.5.2016

7.6.2016

Základní údaje o fondu k 30. 6. 2016

NAV (v Kč)
Počet jednotek

180 893 640,43
169 675 367,5998

Hodnota jednotky k 30. 6. 2016

1,0661

Zhodnocení od založení

6,61 %

Zhodnocení za rok 2016

‐

0,22 %

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

‐

383,21
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Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
‐

za obhospodařování majetku9

‐

za zhodnocení majetku10

439 545,83 CZK
0 CZK

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na
důchodovou jednotku

Vyvážený důchodový fond
Den ocenění

9

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

30. 06. 2016

180 893 640,43

1,0661

31. 12. 2015

165 971 012,25

1,0684

31. 12. 2014

90 647 137,60

1,0551

31. 12. 2013

17 564 169,53

1,0156

Do 30. 06. 2016 byla uplatňována sazba 0,5 %, od 1. 7. 2016 bude uplatňována sazba 0,3 %.

10

Od 30. 6. 2016 si KB PS neuplatňuje poplatek za zhodnocení.
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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:

Údaje o depozitáři
fondu



Ing. Pavel Roštok (od založení), odborná praxe 14 let, absolvent
VŠE v Praze



Ing. Zdeněk Straka (do 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let,
absolvent VZU v Praze



Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 15 let,
absolvent VŠE v Praze

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář
fondu.
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Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Název cenného
papíru/depozita

ISIN

Počet
kusů

Pořizovací
cena
celkem11

Běžné účty u ČSOB
Běžné účty u KB
Běžné účty u ČS

Tržní cena
celkem s AÚV

Podíl na
majetku
fondu

92 999 843

34,63 %

92 025 312

34,27 %

83 493 858

31,09 %

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2016

Skladba majetku dynamického důchodového
fondu k 30. 6. 2016

100,00%

Depozita

Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu jsou
umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.

11

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena
celkem s AÚV.
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Vývoj hodnoty důchodové jednotky

1,0890

Vývoj hodnoty DDF v rozhodném období

1,0885
1,0880
1,0875
1,0870
1,0865
1,0860
1,0855
1,0850
1,0845
1,0840
7.1.2016

7.2.2016

7.3.2016

7.4.2016

7.5.2016

7.6.2016

Základní údaje o fondu k 30. 6. 2016

NAV (v Kč)

267 692 957,05

Počet jednotek

246 534 764,9543

Hodnota jednotky k 30. 06. 2016

1,0858

Zhodnocení od založení

8,58 %

Zhodnocení za rok 2016

‐

0,28 %

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

‐

719,87
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Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
‐

za obhospodařování majetku12

‐

za zhodnocení majetku13

786 784,15 CZK
0 CZK

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu
připadajícímu na důchodovou jednotku

Dynamický důchodový fond
Den ocenění

Fondový vlastní kapitál

Hodnota důchodové jednotky

267 692 957,05

1,0858

31. 12. 2015

250 375 055,63

1,0888

31. 12. 2014

141 168 470,89

1,0656

31. 12. 2013

28 370 628,65

1,0223

30. 06. 2016

12

Do 30. 06. 2016 byla uplatňována sazba 0,6 %, od 1. 7. 2016 bude uplatňována sazba 0,3 %.

13

Od 30. 6. 2016 si KB PS neuplatňuje poplatek za zhodnocení.
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Doplňkové informace k důchodovým fondům
– počet účastníků, dávky

Počet účastníků (osoby):
Počet vyplacených nároků včetně
převodů za období:
‐ jednorázové pojistné
‐ převody k jiné penzijní společnosti
‐ úmrtí ve spořící době (výplata
dědicům)
Výše vyplacených nároků včetně
převodů v tis. Kč:
‐ jednorázové pojistné
‐ převody k jiné penzijní společnosti
‐ úmrtí ve spořící době (výplata
dědicům)

Stav k 30. 6. 2016
14 162

Stav k 31. 12. 2015
14 181

0
0
6

5
0
8

0
0
107

172
0
91
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Finanční část
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KB důchodový fond státních dluhopisů KB
Penzijní společnosti, a.s.
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ROZVAHA K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)
Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

3.1

8 426

7 463

8 426

4 062

0

3 401

8 426

7 463

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

Ostatní pasiva

3.2

12

23

Kapitálové fondy

3.3

8 424

7 440

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z
předchozích období

3.3

‐1

12

Ztráta za účetní období

3.3

‐9

‐12

8 426

7 463

Aktiva:

Pohledávky za bankami
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní
Aktiva celkem

Pasiva:

Pasiva celkem

PODROZVAHA K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)
Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

5.

8 414

7 440

0

0

8 414

7 440

Podrozvahová aktiva:

Hodnoty svěřené k obhospodařování

v tom: a)

cenné papíry

Podrozvahová aktiva celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2016 (v tis. Kč)

Výnosy z úroků a podobné výnosy

Bod

30. 6. 2016

2015

3.4

3

4

0

2

z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize

3.5

‐12

‐18

Zisk/ztráta z finančních operací

3.6

0

2

‐9

‐12

0

0

‐9

‐12

Ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů

Ztráta za účetní období po zdanění

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 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 13. 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.
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Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
(dále jen IKS), člen skupiny AMUNDI, na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společností,
a.s.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který
je platný od 1. ledna. 2013, ve znění pozdějších předpisů.
V prosinci 2015 byl přijat zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, jež nabyl
účinnosti 1. 1. 2016. Dle zákona zaniklo dne 30. června 2016 povolení k vytvoření důchodových
fondů. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušil a vstoupil
do likvidace. Společnost musí vyplatit prostředky účastníkům do 31. 12. 2016 a po vyplacení
všech prostředků účastníků důchodový fond zaniká.
Od 30. 6. 2016 Fond vstoupil do likvidace a k tomuto datu Fond sestavuje mimořádnou účetní
závěrku. Fond nadále nepůsobí jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání. Použité
účetní politiky a z nich vyplývající způsob oceňování nevyžadovaly úpravu přecenění nebo
klasifikace konečných zůstatků v účetní závěrce k 30. 6. 2016.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a mimořádná 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.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není‐li uvedeno
jinak. Mimořádná účetní závěrka je sestavena k 30. 6. 2016 za období od 1. ledna 2016 do 30.
června 2016. Údaje ve výkazu zisku a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s
údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
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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.

2.2.

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.

2.3.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Fond nerealizoval transakce v cizích měnách v 2015 a 2016.

2.4.

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 od roku
2015 ve výši 0 %.

2.5.

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžném 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
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pasiva a následně je odeslána částka z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po
přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovy zvolené strategie vyplacena jednou částkou.

2.6.

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.

2.7.

Úrokové výnosy a náklady

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou účtovány na akruálním principu,
jsou účtovány do období, k němuž se vztahují, nikoli v okamžiku, kdy jsou přijaty či vydány
peníze nebo jejich ekvivalenty.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZY ZISKU A ZTRÁTY
3.1.

Pohledávky za bankami
(údaje v tis. Kč)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

30. 6. 2016

2015

8 426

4 062

0

3 401

8 426

7 463

Z důvodu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději
do konce roku 2016, se veškeré prostředky ze splacených termínovaných vkladů v průběhu
první poloviny roku 2016 ponechaly na běžných účtech Fondu.

3.2.

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 12 tis. Kč k 30. 6. 2016 (23 tis. Kč k 31. 12. 2015) zahrnují závazky za
Společností z titulu poplatků za obhospodařování viz. bod 3.5. ve výši 12 tis. Kč k 30. 6. 2016
(18 tis. Kč k 31. 12. 2015), zbylou část ve výši 5 tis. Kč v roce 2015 tvoří prostředky klientů,
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které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu a nebyly za ně nakoupeny
důchodové jednotky.
Fond ve sledovaném období 2016 a 2015 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo
zajištěné jiným způsobem.

3.3.

Vlastní kapitál

K 30. 6. 2016 činí vlastní kapitál Fondu 8 414 tis. Kč (2015: 7 440 tis. Kč). Ztráta k 30. 6. 2016 je
ve výši 9 tis. Kč. Ztráta bude převedena do Neuhrazené ztráty z předchozích období. Ztráta za
účetní období roku 2015 12 304,91 byla uhrazena z Nerozděleného zisku z předchozích období
ve výši 11 655,02 Kč, zbývající část 649,89 Kč byla převedena do Neuhrazené ztráty
z předchozího období. Zbývající část vlastního kapitálu tvoří položka Kapitálové fondy ve výši 8
424 tis. Kč (2015: 7 440 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.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 30. 6. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

8 351 290,6883

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

8 413 420,35

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0074

Výkonnost Fondu za období roku 2016 do 30. 6. je ‐ 0,12 %.

3.4.

Úrokové výnosy a náklady
30. 6. 2016

(údaje v Kč)
2015

Z běžných účtů

1 625

890

Z termínových vkladů

1 082

1 720

0

1 605

2 707

4 215

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem
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Zvýšení celkových úrokových výnosů z běžných účtů je způsobeno soustředěním veškerých
prostředků na běžné účty kvůli likvidaci Fondu do konce roku 2016.

3.5.

Náklady na poplatky

Položku Náklady na poplatky a provize k 30. 6. 2016 ve výši 12 tis. Kč tvoří úplata pro
Společnost definovaná zákonem č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření v následujícím
členění:

(údaje v tis. Kč)
Úplata

30. 6. 2016

v %

2015

v %

12

0,3

18

0,3

0

0

0

0

Za obhospodařování
Za zhodnocení
Celkem

3.6.

12

18

Zisk/ztráta z finančních operací

30. 6. 2016

(údaje v Kč)
2015

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

0

1 523

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

0

1 523

V průběhu roku 2016 a 2015 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů.

4. SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK
Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné období, je dále
rozpracována v jednotlivé strategii fondu. Jak investiční politika, tak strategie včetně nastavení
limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá doporučení investičního výboru, který zasedá na
měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů v rámci strategie a
politiky Fondu, které podléhá doporučení investičního výboru a schválení managementu
Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které
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stanovuje zákon, statut a investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnového,
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 mohl investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko, které vyplývá z pohybu
úrokových měr, bylo řízeno investičními limity. K 30. 6. 2016 Fond nedrží žádná úrokově citlivá
aktiva.
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)

30. 6. 2016

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

0

0

0

0

8 426

8 426

Aktiva celkem

0

0

0

0

8 426

8 426

Vlastní kapitál

0

0

0

0

8 414

8 414

Ostatní pasiva

0

0

0

0

12

12

Pasiva celkem

0

0

0

0

8 426

8 426
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(údaje v tis. Kč)
Do 3
měsíců Do 1 roku

2015

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

2 001

1 400

0

0

4 062

7 463

Aktiva celkem

2 001

1 400

0

0

4 062

7 463

Vlastní kapitál

0

0

0

0

7 440

7 440

Ostatní pasiva

0

0

0

0

23

23

Pasiva celkem

0

0

0

0

7 463

7 463

b) Měnové riziko
Měnová rizika Fondu byla sledována v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond
měl nastavenou maximální otevřenou pozici, která odpovídala politice a strategii Fondu.
Měnová rizika byla sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 30. 6. 2016, resp. nedržel k 31. 12. 2015.

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. V současné době fond drží pouze likvidní
aktiva v podobě vkladů u regulovaných bank a tím je Fond 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
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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

Pohledávky za bankami

8 426

0

0

0

Aktiva celkem

8 426

0

0

Vlastní kapitál

0

0

Ostatní pasiva

0

Pasiva celkem

0

30. 6. 2016

Od 1
do 5
let nad 5 let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

0

0

8 426

0

0

0

8 426

0

0

0

8 414

8 414

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

8 426

8 426

(údaje v tis. Kč)
Na
požádání
do 7 dnů

Do 1
roku

Od 1
do 5
let

Do 3
měsíců

nad 5
let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

Pohledávky za bankami

4 062

2 001

1 400

0

0

0

7 463

Aktiva celkem

4 062

2 001

1 400

0

0

0

7 463

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

7 440

7 440

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

23

23

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

7 463

7 463

2015

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 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši 8
414 tis. Kč (2015: 7 440 tis. Kč). Část portfolia Fondu ve výši 2 315 tis. Kč (2015: 3 414 tis. Kč) je
předáno k obhospodařování IKS.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je
před 30. 6. 2016 a datum vypořádání je po tomto datu.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

AKTIVA A PASIVA
30. 6. 2016
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

2 809 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
30. 6. 2016
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

2 Úroky z běžného účtu v KB
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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. srpna 2016
Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Mgr., Ing. Petr Strnad
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KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní
společnosti, a. s.
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ROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)
Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

3.1

208 133

169 375

208 133

82 437

0

86 938

0

19 004

0

19 004

0

0

208 133

188 379

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

Ostatní pasiva

3.3

477

767

Kapitálové fondy

3.4

207 540

187 168

Nerozdělený zisk z předchozích období

3.4

443

719

Zisk/ztráta za účetní období

3.4

‐327

‐275

208 133

188 379

Aktiva:

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

3.2

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

Aktiva celkem

Pasiva:

Pasiva celkem
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PODROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování

v tom: a)

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

5.

207 656

187 612

0

19 004

207 656

187 612

cenné papíry

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2016 (v tis. Kč)
Bod 30.6.2016
Výnosy z úroků a podobné výnosy

3.5

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

2015

79

247

0

116

Náklady na poplatky a provize

3.6

‐401

‐646

Zisk/ztráta z finančních operací

3.7

‐5

124

‐327

‐275

0

0

‐327

‐275

Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
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1. OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní
společnosti, a.s.
KB konzervativní 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.
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 13. 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.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond Investiční kapitálová společnost KB (dále jen
IKS), a.s., člen skupiny AMUNDI, na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společností, a.s.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který
je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších předpisů.
V prosinci 2015 byl přijat zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, jež nabyl
účinnosti 1. 1. 2016. Dle zákona zaniklo dne 30. června 2016 povolení k vytvoření důchodových
fondů. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušil a vstoupil
do likvidace. Společnost musí vyplatit prostředky účastníkům do 31. 12. 2016 a po vyplacení
všech prostředků účastníků důchodový fond zaniká.
Od 30. 6. 2016 Fond vstoupil do likvidace a k tomuto datu Fond sestavuje mimořádnou účetní
závěrku. Fond nadále nepůsobí jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání. Použité
účetní politiky a z nich vyplývající způsob oceňování nevyžadovaly úpravu přecenění nebo
klasifikace konečných zůstatků v účetní závěrce k 30. 6. 2016.
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a mimořádná 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 kapitole 2.2.,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není‐li uvedeno
jinak. Mimořádná účetní závěrka je sestavena k 30. 6. 2016 za období od 1. ledna 2016 do 30.
června 2016. Údaje ve výkazu zisku a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s
údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

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.
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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 2015 a 2016 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.

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.

2.4.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Fond nerealizoval transakce v cizích měnách v 2015 a 2016.
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2.5.

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 od roku
2015 ve výši 0 %.

2.6.

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžném 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 klientovy zvolené strategie vyplacena jednou částkou.

2.7.

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.

2.8.

Úrokové výnosy a náklady

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou účtovány na akruálním principu,
jsou účtovány do období, k němuž se vztahují, nikoli v okamžiku, kdy jsou přijaty či vydány
peníze nebo jejich ekvivalenty.
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1.

Pohledávky za bankami
(údaje v tis. Kč)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

30. 6. 2016

2015

208 133

82 437

0

86 938

208 133

169 375

Z důvodu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději
do konce roku 2016, se veškeré prostředky ze splacených termínovaných vkladů v průběhu
první poloviny roku 2016 ponechaly na běžných účtech Fondu.

3.2.

Cenné papíry
(údaje v tis. Kč)
30. 6. 2016

2015

Pokladniční poukázky

0

19 004

Dluhové CP celkem

0

19 004

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo
výnosů. Od počátku roku 2015 se Společnost začala připravovat na očekávané zrušení
důchodového spoření. V druhé polovině roku 2015 byly prodány české státní dluhopisy. K 31.
12. 2015 měl Fond v portfoliu výhradně české státní pokladniční poukázky, které byly splaceny
v roce 2016.

3.3.

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 477 tis. Kč k 30. 6. 2016 (767 tis. Kč k 31. 12. 2015) zahrnují prostředky
klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu k 30. 6. 2016 ve výši 76
tis. Kč (121 tis. Kč k 31. 12. 2015) a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část
ve výši 401 tis. Kč k 30. 6. 2016 tvoří závazky za Společností z titulu poplatků za
obhospodařování a zhodnocení fondu viz bod 3.6.
Fond ve sledovaném období 2016 a 2015 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo
zajištěné jiným způsobem.
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3.4.

Vlastní kapitál

K 30. 6. 2016 činí vlastní kapitál Fondu 207 656 tis. Kč (2015: 187 612 tis. Kč). Ztráta k 30. 6.
2016 je ve výši 327 tis. Kč. Ztráta bude uhrazena z Nerozděleného zisku z předchozích období.
Ztráta za účetní období roku 2015 byla uhrazena z Nerozděleného zisku z předchozích období
ve výši 275 tis. Kč. Zbývající část vlastního kapitálu tvoří položka Kapitálové fondy ve výši
207 540 tis. Kč (2015: 187 168 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.

Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 30. 6. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

204 170 618,2653

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

207 656 606,48

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0171

Výkonnost Fondu za rok 2016 k 30. 6. je ‐ 0,16 %.

3.5.

Úrokové výnosy a náklady

(údaje v tis. Kč)
30. 6. 2016
2015
Z běžných účtů

39

29

Z termínových vkladů

40

102

0

116

79

247

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem
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Zvýšení celkových úrokových výnosů z běžných účtů je způsobeno soustředěním veškerých
prostředků na běžné účty kvůli likvidaci Fondu do konce roku 2016.

3.6.

Náklady na poplatky

Položku Náklady na poplatky a provize k 30. 6. 2016 ve výši 401 tis. Kč tvoří úplata pro
Společnost definovaná zákonem č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření v následujícím
členění:

(údaje v tis. Kč)
Úplata

30. 6. 2016

v %

2015

v %

401

0,4

581

0,4

0

10

65

10

Za obhospodařování
Za zhodnocení
Celkem

3.7.

401

646

Zisk/ztráta z finančních operací

30. 6. 2016
Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů
Ztráty/zisky z obchodů s cennými papíry
Čistý zisk (+) /ztráta (‐) z finančních operací celkem

(údaje v tis. Kč)
2015

‐5

‐422

0

546

‐5

124

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů. V roce 2015 se
uskutečnily prodeje českých státních dluhopisů s celkovým ziskem 546 tis. Kč, jež se nejvíce
podílely na celkovém výsledku z finančních operací.

4. SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK
Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné období, je dále
rozpracována v jednotlivé strategii fondu. Jak investiční politika, tak strategie včetně nastavení
limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá doporučení Investičního výboru, který zasedá na
měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů v rámci strategie a
politiky Fondu, které podléhá doporučení Investičního výboru a schválení managementu
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Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které
stanovuje zákon, Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnového,
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 mohl investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko, které vyplývá z pohybu
úrokových měr, bylo řízeno investičními limity. K 30. 6. 2016 Fond nedrží žádná úrokově citlivá
aktiva.
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)

30. 6. 2016

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

0

0

0

0

208 133

208 133

Aktiva celkem

0

0

0

0

208 133

208 133

Vlastní kapitál

0

0

0

0

207 656

207 656

Ostatní pasiva

0

0

0

0

477

477

Pasiva celkem

0

0

0

0

208 133

208 133
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(údaje v tis. Kč)

2015

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Pohledávky za
bankami

62 324

24 614

0

0

82 437

169 375

Dluhové cenné
papíry

14 003

5 001

0

0

0

19 004

Aktiva celkem

76 327

29 615

0

0

82 437

188 379

Vlastní kapitál

0

0

0

0

187 612

187 612

Ostatní pasiva

0

0

0

0

767

767

Pasiva celkem

0

0

0

0

188 379

188 379

Celkem

b) Měnové riziko
Měnová rizika Fondu byla sledována v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond
měl nastavenou maximální otevřenou pozici, která odpovídala politice a strategii Fondu.
Měnová rizika byla sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi.
Fond nedrží žádná cizoměnová aktiva k 30. 6. 2016, respektive nedržel k 31. 12. 2015.

c) Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie, fondy
kolektivního investování). Proto Společnost používala limity na jednotlivé emitenty a
zohledňovala geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné podílové fondy k 30. 6. 2016, respektive nedržel k 31. 12. 2015.

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
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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. V současné době fond drží pouze likvidní
aktiva v podobě vkladů u regulovaných bank a tím je Fond 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

Pohledávky za
bankami

208 133

0

0

0

Aktiva celkem

208 133

0

0

Vlastní kapitál

0

0

Ostatní pasiva

0

Pasiva celkem

0

30. 6. 2016

Od 1 do 5
Do 1 roku
let nad 5 let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

0

0

208 133

0

0

0

208 133

0

0

0

207 656

207 656

0

0

0

0

477

477

0

0

0

0

208 133

208 133
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(údaje v tis. Kč)
Na
požádání
do 7 dnů

Do 3
měsíců

Do 1 roku

82 437

62 324

24 614

0

Dluhové cenné
papíry

0

14 003

5 001

Aktiva celkem

82 437

76 327

Vlastní kapitál

0

Ostatní pasiva
Pasiva celkem

2015
Pohledávky za
bankami

4.4.

Od 1 do
5 let nad 5 let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

0

0

169 375

0

0

0

19 004

29 615

0

0

0

188 379

0

0

0

0

187 612

187 612

0

0

0

0

0

767

767

0

0

0

0

0

188 379

188 379

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 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši
207 656 tis. Kč (2015: 187 612 tis. Kč). Část portfolia Fondu ve výši 54 401 tis. Kč (2015:
109 366 tis. Kč) je předáno k obhospodařování IKS.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je
před 30. 6. 2016 a datum vypořádání je po tomto datu.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

AKTIVA A PASIVA
30. 6. 2016
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

72 088 Běžný účet v KB

53

Finanční část > Příloha mimořádné účetní uzávěrky za období šesti měsíců do 30. 6. 2016 > KDF

NÁKLADY A VÝNOSY
30. 6. 2016
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

38 Úroky z běžného účtu v KB

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. srpna 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Mgr., Ing. Petr Strnad
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KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní
společnosti, a. s.
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ROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)
Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

3.1

181 429

143 171

181 429

86 419

0

56 752

0

24 006

0

24 006

0

0

181 429

167 177

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

Ostatní pasiva

3.3

535

1 206

Kapitálové fondy

3.4

177 717

162 412

Nerozdělený zisk z předchozích období

3.4

3 560

2 531

Zisk/ztráta za účetní období

3.4

‐383

1 028

181 429

167 177

Aktiva:

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

3.2

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

Aktiva celkem

Pasiva:

Pasiva celkem
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PODROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování

v tom: a)

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

5.

180 894

165 971

0

24 006

180 894

165 971

cenné papíry

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2016 (v tis. Kč)
Bod 30. 6. 2016
Výnosy z úroků a podobné výnosy

3.5

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

2015

66

247

1

141

Náklady na poplatky a provize

3.6

‐ 440

‐1 115

Zisk/ztráta z finančních operací

3.7

‐9

1 896

‐383

1 028

0

0

‐383

1 028

Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
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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 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 13. 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.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
(dále jen IKS), člen skupiny AMUNDI, na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společností,
a.s.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který je
platný od 1. ledna. 2013, ve znění pozdějších předpisů.
V prosinci 2015 byl přijat zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, jež nabyl
účinnosti 1. 1. 2016. Dle zákona zaniklo dne 30. června 2016 povolení k vytvoření důchodových
fondů. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušil a vstoupil do
likvidace. Společnost musí vyplatit prostředky účastníkům do 31. 12. 2016 a po vyplacení všech
prostředků účastníků důchodový fond zaniká.
Od 30. 6. 2016 Fond vstoupil do likvidace a k tomuto datu Fond sestavuje mimořádnou účetní
závěrku. Fond nadále nepůsobí jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání. Použité účetní
politiky a z nich vyplývající způsob oceňování nevyžadovaly úpravu přecenění nebo klasifikace
konečných zůstatků v účetní závěrce k 30. 6. 2016.
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu
přílohu.

a související

Účetnictví Fondu je vedeno a mimořádná 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.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není‐li uvedeno
jinak. Mimořádná účetní závěrka je sestavena k 30. 6. 2016 za období od 1. ledna 2016 do 30.
června 2016. Údaje ve výkazu zisku a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s
údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

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,
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-

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 2015 a 2016 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

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 v položkách „Kladná reálná hodnota
derivátů“ a „Záporná reálná hodnota derivátů“. 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.
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O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do
okamžiku posledního vypořádání, ukončení, uplatnění, prodeje nebo zpětného nákupu.
Z pohledu účetního zachycení se deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty
zajišťovací. 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 %.

Fond používá finanční deriváty k zajištění měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku
svých operací na finančních trzích, neklasifikuje je z pohledu účetnictví jako zajišťovací a jsou
vykázány jako deriváty k obchodování, kdy jsou zisky a ztráty z přecenění na reálnou hodnotu
vykazované v položce „Zisk/ (ztráta) z finančních operací“.
V roce 2015 uzavřel Fond pouze jeden měnový forward.

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.

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.

63

Finanční část > Příloha mimořádné účetní uzávěrky za období šesti měsíců do 30. 6. 2016 > VDF

2.6.

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 od roku
2015 ve výši 0%.

2.7.

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžném 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 klientovy zvolené strategie vyplacena jednou částkou.

2.8.

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.

2.9.

Úrokové výnosy a náklady

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou účtovány na akruálním principu,
jsou účtovány do období, k němuž se vztahují, nikoli v okamžiku, kdy jsou přijaty či vydány
peníze nebo jejich ekvivalenty.
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1.

Pohledávky za bankami

(údaje v tis. Kč)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

30. 6. 2016

2015

181 429

86 419

0

56 752

181 429

143 171

Z důvodu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději
do konce roku 2016, se veškeré prostředky ze splacených termínovaných vkladů v průběhu
první poloviny roku 2016 ponechaly na běžných účtech Fondu.

3.2.

Cenné papíry
(údaje v tis. Kč)
30.6.2016

2015

Pokladniční poukázky

0

24 006

Dluhové CP celkem

0

24 006

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo
výnosů. Od počátku roku 2015 se Společnost začala připravovat na očekávané zrušení
důchodového spoření. V první polovině roku 2015 došlo k prodeji veškerých podílových listů,
v druhé polovině roku byly prodány české státní dluhopisy. K 31. 12. 2015 měl Fond v portfoliu
výhradně české státní pokladniční poukázky, které byly splaceny v roce 2016.

3.3.

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 535 tis. Kč k 30. 6. 2016 (1 206 tis. Kč k 31. 12. 2015) zahrnují prostředky
klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu k 30. 6. 2016 ve výši 95
tis. Kč (100 tis. Kč k 31. 12. 2015) a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část
ve výši 440 tis. Kč k 30. 6. 2016 (1 106 tis. Kč) tvoří závazky za Společností z titulu poplatků za
obhospodařování a zhodnocení fondu viz bod 3.6. sníženou o náklady na držení cenných papírů
vydávaných fondem kolektivního investování (v roce 2015: 9 tis. Kč).
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Fond ve sledovaném období 2016 a 2015 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo
zajištěné jiným způsobem.

3.4.

Vlastní kapitál

K 30. 6. 2016 činí vlastní kapitál Fondu 180 894 tis. Kč (2015: 165 971 tis. Kč). Ztráta
k 30. 6. 2016 je ve výši 383 tis. Kč a bude uhrazena z Nerozděleného zisku z předchozích
období. Zisk za účetní období roku 2015 byl převeden do Nerozděleného zisku z předchozích
období ve výši 1 028 tis. Kč. Zbývající část vlastního kapitálu tvoří položka Kapitálové fondy ve
výši 177 717 tis. Kč (2015: 162 412 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.

Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 30. 6. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

169 675 367,5998

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

180 893 640,43

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0661

Výkonnost Fondu za rok 2016 k 30. 6. je ‐ 0,22 %.

66

Finanční část > Příloha mimořádné účetní uzávěrky za období šesti měsíců do 30. 6. 2016 > VDF

3.5.

Úrokové výnosy a náklady
(údaje v tis. Kč)
30. 6. 2016

2015

Z běžných účtů

35

28

Z termínových vkladů

30

78

1

141

66

247

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

Zvýšení celkových úrokových výnosů z běžných účtů je způsobeno soustředěním veškerých
prostředků na běžné účty kvůli likvidaci Fondu do konce roku 2016.

3.6.

Náklady na poplatky

Položku Náklady na poplatky a provize k 30. 6. 2016 ve výši 440 tis. Kč tvoří úplata pro
Společnost definovaná zákonem č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření v následujícím
členění:

(údaje v tis. Kč)
Úplata
Za obhospodařování
Za zhodnocení
Celkem

30. 6. 2016

v %

2015

v %

440

0,5

656

0,5

0

10

459

10

440

1 115
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3.7.

Zisk/ztráta z finančních operací

30. 6. 2016

(údaje v tis. Kč)
2015

Ztráty/zisky z devizových operací

‐3

‐21

Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

‐6

‐1 539

Ztráty/zisky z obchodů s cennými papíry

0

3 428

Ztráty/zisky z derivátových operací

0

28

‐9

1 896

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

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů a uzavřeny derivátové
operace. V roce 2015 se uskutečnily prodeje českých státních dluhopisů s celkovým ziskem 692
tis. Kč a podílových listů se ziskem 2 736 tis. Kč, jež se nejvíce podílely na celkovém výsledku
z finančních operací. V roce 2015 byl uzavřen jeden forwardový obchod na měnu USD.

4. SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK
Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné období, je dále
rozpracována v jednotlivé strategii fondu. Jak investiční politika, tak strategie včetně nastavení
limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá doporučení Investičního výboru, který zasedá na
měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů v rámci strategie a
politiky Fondu, které podléhá doporučení Investičního výboru a schválení managementu
Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které
stanovuje zákon, Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnového,
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 mohl investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko, které vyplývá z pohybu
úrokových měr, bylo řízeno investičními limity. K 30. 6. 2016 Fond nedrží žádná úrokově citlivá
aktiva.
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
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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)

30. 6. 2016

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

0

0

0

0

181 429

181 429

Aktiva celkem

0

0

0

0

181 429

181 429

Vlastní kapitál

0

0

0

0

180 894

180 894

Ostatní pasiva

0

0

0

0

535

535

Pasiva celkem

0

0

0

0

181 429

181 429

(údaje v tis. Kč)

2015

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Pohledávky za
bankami

45 845

10 907

0

0

86 419

143 171

Dluhové cenné
papíry

12 003

12 003

0

0

0

24 006

Aktiva celkem

57 848

22 910

0

0

86 419

167 177

Vlastní kapitál

0

0

0

0

165 971

165 971

Ostatní pasiva

0

0

0

0

1 206

1 206

Pasiva celkem

0

0

0

0

167 177

167 7

Celkem

b) Měnové riziko
Měnová rizika Fondu byla sledována v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond
měl nastavenou maximální otevřenou pozici, která odpovídala politice a strategii Fondu.
Měnová rizika byla sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi. V současné době Fond
nedrží k 30. 6. 2016 žádná cizoměnová aktiva.
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Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku v roce 2015. Tabulka
obsahuje aktiva a závazky Fondu v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn.

Aktiva a pasiva v cizích měnách

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015
Účty v bankách
Akcie a podílové listy
Celkem

EUR

USD

PLN

41

105

0

0

0

0

41

105

0

c) Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie, fondy
kolektivního investování). Proto Společnost používala limity na jednotlivé emitenty a
zohledňovala geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie a podílové fondy k 30. 6. 2016, respektive nedržel k 31. 12. 2015.

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.
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Fond drží ve svém portfoliu dostatek likvidních aktiv. V současné době fond drží pouze likvidní
aktiva v podobě vkladů u regulovaných bank a tím je Fond 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

Pohledávky za
bankami

181 429

Aktiva celkem

Do 1 roku

Od 1 do
5 let

nad 5
let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

0

0

0

0

0

181 429

181 429

0

0

0

0

0

181 429

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

180 894

180 894

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

535

535

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

181 429

181 429

30. 6. 2016

(údaje v tis. Kč)
Na
požádání
do 7 dnů

Do 3
měsíců

Do 1 roku

Od 1 do
5 let

nad 5
let

Nespeci‐
fikováno

Celkem

86 419

45 845

10 907

0

0

0

143 171

Dluhové cenné
papíry

0

12 003

12 003

0

0

0

24 006

Aktiva celkem

86 419

57 848

22 910

0

0

0

167 177

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

165 971

165 971

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

1 206

1 206

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

167 177

167 177

2015
Pohledávky za
bankami
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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 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši
180 894 tis. Kč (2015: 165 971 tis. Kč). Část portfolia Fondu ve výši 48 763 tis. Kč (2015: 86 741
tis. Kč) je předáno k obhospodařování IKS.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je
před 30. 6. 2016 a datum vypořádání je po tomto datu.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

AKTIVA A PASIVA
30. 6. 2016
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

62 936 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
30. 6. 2016
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

35 Úroky z běžného účtu v KB
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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. srpna 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Mgr., Ing. Petr Strnad
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KB dynamický důchodový fond KB Penzijní
společnosti, a. s.
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ROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)
Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

3.1

268 519

206 615

268 519

115 836

0

90 779

0

46 012

0

46 012

0

0

268 519

252 627

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

Ostatní pasiva

3.3

826

2 252

Kapitálové fondy

3.4

260 975

242 937

Nerozdělený zisk z předchozích období

3.4

7 438

4 510

Zisk/ztráta za účetní období

3.4

‐720

2 928

268 519

252 627

Aktiva:

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

3.2

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

Aktiva celkem

Pasiva:

Pasiva celkem
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PODROZVAHA
K 30. ČERVNU 2016 (v tis. Kč)

Bod

30. 6. 2016

31. 12. 2015

5.

267 693

250 375

0

46 012

267 693

250 375

Podrozvahová aktiva:
Hodnoty svěřené k obhospodařování

v tom: a)

cenné papíry

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2016 (v tis. Kč)
Bod 30.6.2016
Výnosy z úroků a podobné výnosy

3.5

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

2015

85

377

3

216

Náklady na poplatky a provize

3.6

‐787

‐2 109

Zisk/ztráta z finančních operací

3.7

‐18

4 660

‐720

2 928

0

0

‐720

2 928

Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
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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.
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 13. 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.
Správu portfolia cenných papírů provádí pro Fond Investiční kapitálová společnost KB (dále jen
IKS), a.s., člen skupiny AMUNDI, na základě smlouvy uzavřené s KB Penzijní společností, a.s.
Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).

Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhá regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který
je platný od 1. ledna 2013, ve znění pozdějších předpisů.
V prosinci 2015 byl přijat zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, jež nabyl
účinnosti 1. 1. 2016. Dle zákona zaniklo dne 30. června 2016 povolení k vytvoření důchodových
fondů. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušil a vstoupil
do likvidace. Společnost musí vyplatit prostředky účastníkům do 31. 12. 2016 a po vyplacení
všech prostředků účastníků důchodový fond zaniká.

Od 30. 6. 2016 Fond vstoupil do likvidace a k tomuto datu Fond sestavuje mimořádnou účetní
závěrku. Fond nadále nepůsobí jako účetní jednotka s neomezenou dobou trvání. Použité
účetní politiky a z nich vyplývající způsob oceňování nevyžadovaly úpravu přecenění nebo
klasifikace konečných zůstatků v účetní závěrce k 30. 6. 2016.
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetní závěrka Fondu obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu a související přílohu.
Účetnictví Fondu je vedeno a mimořádná 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.
Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není‐li uvedeno
jinak. Mimořádná účetní závěrka je sestavena k 30. 6. 2016 za období od 1. ledna 2016 do 30.
června 2016. Údaje ve výkazu zisku a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s
údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

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.
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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 2015 a 2016 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

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 v položkách „Kladná reálná hodnota
derivátů“ a „Záporná reálná hodnota derivátů“. 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.
O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do
okamžiku posledního vypořádání, ukončení, uplatnění, prodeje nebo zpětného nákupu.
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Z pohledu účetního zachycení se deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty
zajišťovací. 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 %.

Fond používá finanční deriváty k zajištění měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku
svých operací na finančních trzích, neklasifikuje je z pohledu účetnictví jako zajišťovací a jsou
vykázány jako deriváty k obchodování, kdy jsou zisky a ztráty z přecenění na reálnou hodnotu
vykazované v položce „Zisk/ (ztráta) z finančních operací“.
V roce 2015 uzavřel Fond pouze jeden měnový forward.

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.

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.

2.6.

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
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sestaveného podle českých účetních standardů, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Sazba daně z příjmů je od roku
2015 ve výši 0 %.

2.7.

Postupy účtování produktu důchodového spoření

Přijaté prostředky účastníků na běžném 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 klientovy zvolené strategie vyplacena jednou částkou.

2.8.

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.

2.9.

Úrokové výnosy a náklady

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou účtovány na akruálním principu,
jsou účtovány do období, k němuž se vztahují, nikoli v okamžiku, kdy jsou přijaty či vydány
peníze nebo jejich ekvivalenty.
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1.

Pohledávky za bankami
(údaje v tis. Kč)

Běžné účty
Termínované vklady
Celkem

30. 6. 2016

2015

268 519

115 836

0

90 779

268 519

206 615

Z důvodu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději
do konce roku 2016, se veškeré prostředky ze splacených termínovaných vkladů v průběhu
první poloviny roku 2016 ponechaly na běžných účtech Fondu.

3.2.

Cenné papíry
(údaje v tis. Kč)
30. 6. 2016

2015

Pokladniční poukázky

0

46 012

Dluhové CP celkem

0

46 012

Cenné papíry jsou drženy v portfoliu oceněných reálnou hodnotou proti účtům nákladu nebo
výnosů. Od počátku roku 2015 se Společnost začala připravovat na očekávané zrušení
důchodového spoření. V první polovině roku 2015 došlo k prodeji veškerých podílových listů,
v druhé polovině roku byly prodány české státní dluhopisy. K 31. 12. 2015 měl Fond v portfoliu
výhradně české státní pokladniční poukázky, které byly splaceny v roce 2016.

3.3.

Ostatní pasiva

Ostatní pasiva ve výši 826 tis. Kč k 30. 6. 2016 (2 252 tis. Kč k 31. 12. 2015) zahrnují prostředky
klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu během posledního cyklu ve výši 39 tis. Kč (183
tis. Kč k 31. 12. 2015) a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část ve výši 787
tis. Kč k 30. 6. 2016 (2 069 tis. Kč k 31. 12. 2015) tvoří závazky za Společností z titulu poplatků
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za obhospodařování a zhodnocení fondu viz bod 3.6, sníženou o náklady na držení cenných
papírů vydávaných fondem kolektivního investování (v roce 2015: 40 tis. Kč).
Fond ve sledovaném období 2016 a 2015 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo
zajištěné jiným způsobem.

3.4.

Vlastní kapitál

K 30. 6. 2016 činí vlastní kapitál Fondu 267 693 tis. Kč (2015: 250 375 tis. Kč). Ztráta k 30. 6. 2016
je ve výši 720 tis. Kč. Ztráta bude uhrazena z Nerozděleného zisku z předchozích období. Zisk za
účetní období roku 2015 byl převeden do Nerozděleného zisku z předchozích období ve výši 2
928 tis. Kč. Zbývající část vlastního kapitálu tvoří položka Kapitálové fondy ve výši 260 975 tis. Kč
(2015: 242 937 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.

Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k 30. 6. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu:

246 534 764,9543

Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč):

267 692 957,05

Aktuální hodnota důchodové jednotky:

1,0858

Výkonnost Fondu za rok 2016 k 30. 6. je ‐ 0,28 %.
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3.5.

Úrokové výnosy a náklady

30. 6. 2016

(údaje v tis. Kč)
2015

Z běžných účtů

41

39

Z termínových vkladů

41

122

3

216

85

377

Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

Zvýšení celkových úrokových výnosů z běžných účtů je způsobeno soustředěním veškerých
prostředků na běžné účty kvůli likvidaci Fondu do konce roku 2016.

3.6.

Náklady na poplatky

Položku Náklady na poplatky a provize k 30. 6. 2016 ve výši 787 tis. Kč tvoří úplata pro
Společnost definovaná zákonem č.426/2011 Sb., o důchodovém spoření v následujícím
členění:

(údaje v tis. Kč)
Úplata
Za obhospodařování
Za zhodnocení
Celkem

30. 6. 2016

v %

2015

v %

787

0,6

1 202

0,6

0

10

907

10

787

2 109
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3.7.

Zisk/ztráta z finančních operací
30. 6. 2016

(údaje v tis. Kč)
2015

‐3

‐43

‐15

‐2 788

Ztráty/zisky z obchodů s cennými papíry

0

7 441

Ztráty/zisky z derivátových operací

0

50

‐18

4 660

Ztráty/zisky z devizových operací
Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů

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

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů a uzavřeny derivátové
operace. V roce 2015 se uskutečnily prodeje českých státních dluhopisů s celkovým ziskem 1
380 tis. Kč a podílových listů s celkovým ziskem 6 061 tis. Kč, jež se nejvíce podílely na
celkovém výsledku z finančních operací. V roce 2015 byl uzavřen forwardový obchod na měnu
USD.

4. SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK
Investiční politika, která je zakotvena ve Statutu fondu pro přechodné období, je dále
rozpracována v jednotlivé strategii fondu. Jak investiční politika, tak strategie včetně nastavení
limitů řízení jednotlivých portfolií podléhá doporučení Investičního výboru, který zasedá na
měsíční bázi. Risk management Společnosti navrhuje nastavení limitů v rámci strategie a
politiky Fondu, které podléhá doporučení Investičního výboru a schválení managementu
Společnosti. Risk management Společnosti monitoruje dodržování všech limitů, které
stanovuje zákon, Statut a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnového,
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 mohl investovat do úrokově citlivých aktiv. Proto úrokové riziko, které vyplývá z pohybu
úrokových měr, bylo řízeno investičními limity. K 30. 6. 2016 Fond nedrží žádná úrokově citlivá
aktiva.
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
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stanovení úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, nebo jsou neúročená,
byla zahrnuta ve skupině „Nespecifikováno“.

(údaje v tis. Kč)

30. 6. 2016

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

0

0

0

0

268 519

268 519

Aktiva celkem

0

0

0

0

268 519

268 519

Vlastní kapitál

0

0

0

0

267 693

267 693

Ostatní pasiva

0

0

0

0

826

826

Pasiva celkem

0

0

0

0

268 519

268 519

(údaje v tis. Kč)

2015

Do 3
měsíců Do 1 roku

Pohledávky za
bankami

82 778

8 001

0

0

115 836

206 615

Dluhové cenné
papíry

19 004

27 008

0

0

0

46 012

0

0

0

0

0

0

Aktiva celkem

101 782

35 009

0

0

115 836

252 627

Vlastní kapitál

0

0

0

0

250 375

250 375

Ostatní pasiva

0

0

0

0

2 252

2 252

Pasiva celkem

0

0

0

0

252 627

252 627

Akcie a podílové listy

Od 1 do 5
let

Nespeci‐
nad 5 let fikováno

Celkem

b) Měnové riziko
Měnová rizika Fondu byla sledována v rámci zjišťování měnové pozice na portfoliu, kde Fond
měl nastavenou maximální otevřenou pozici, která odpovídala politice a strategii Fondu.
Měnová rizika byla sledována a vyhodnocována na pravidelné bázi. V současné době Fond
nedrží k 30. 6. 2016 žádná cizoměnová aktiva.
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Následující tabulka shrnuje expozici Fondu vůči měnovému riziku v roce 2015. Tabulka
obsahuje aktiva a závazky Fondu v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn.

Aktiva a pasiva v cizích měnách
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015

EUR

USD

PLN

Účty v bankách

33

112

0

Celkem

33

112

0

c) Akciové riziko
Akciové riziko znamená potencionální ztrátu, která vede k poklesu ceny aktiva (akcie, fondy
kolektivního investování). Proto Společnost používala limity na jednotlivé emitenty a
zohledňovala geografickou diverzifikaci aktiv.
Fond nedrží žádné akcie a podílové fondy k 30. 6. 2016, respektive nedržel k 31. 12. 2015.

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. V současné době fond drží pouze likvidní
aktiva v podobě vkladů u regulovaných bank a tím je Fond schopný dostát svým krátkodobým
i dlouhodobým závazkům.
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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)

30. 6. 2016

Na
požádání
do 7 dnů

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

nad 5 Nespeci‐
let fikováno

Celkem

Pohledávky za
bankami

268 519

0

0

0

0

0 268 519

Aktiva celkem

268 519

0

0

0

0

0 268 519

Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

267 693 267 693

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

826

826

268 519 268 519

(údaje v tis. Kč)

2015
Pohledávky za
bankami

Na
požádání
do 7 dnů

Do 3
měsíců Do 1 roku

Od 1 do 5
let

nad 5 Nespeci‐
let fikováno

Celkem

115 836

82 778

8 001

0

0

0 206 615

Dluhové cenné
papíry

0

19 004

27 008

0

0

0

46 012

Akcie a podílové listy

0

0

0

0

0

0

0

115 836 101 782

35 009

0

0

0 252 627
250 375 250 375

Aktiva celkem
Vlastní kapitál

0

0

0

0

0

Ostatní pasiva

0

0

0

0

0

Pasiva celkem

0

0

0

0

0

2 252

2 252

252 627 252 627
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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 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši
267 693 tis. Kč (2015: 250 375 tis. Kč). Část portfolia Fondu ve výši 76 027 tis. Kč (2015: 154
001 tis. Kč) je předáno k obhospodařování IKS.
V podrozvaze Fondu nejsou evidovány žádné obchody s cennými papíry, kde datum obchodu je
před 30. 6. 2016 a datum vypořádání je po tomto datu.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
AKTIVA A PASIVA
30. 6. 2016
Aktiva:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

92 025 Běžný účet v KB

NÁKLADY A VÝNOSY
30. 6. 2016
Výnosy:
Komerční banka, a.s.

(údaje v tis. Kč)

41 Úroky z běžného účtu v KB
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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. srpna 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Mgr., Ing. Petr Strnad
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