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 1. 7. 2016 až 14. 11. 2016.
Mimořádná 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, konkrétně název fondu,
identifikační označení přidělené ČNB, informace o penzijní společnosti, která fondy obhospodařovala, o portfolio
manažerech fondů, o všech depozitářích fondů, osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu 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 8. listopadu 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 už nebylo možné udělat změnu strategie spoření.
Ke dni vstupu důchodových fondů do likvidace musely být prostředky účastníků investovány pouze do vkladů
u regulovaných bank.
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Zpráva
představenstva

KB penzijní společnost byla 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.
Na konci srpna 2016 KB Penzijní společnost, a.s., znovu požádala účastníky, kteří na prvotní výzvu nereagovali,
o dodání údajů nutných pro vyplacení prostředků a v proaktivní komunikaci s účastníky pokračovala i nadále 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.
Díky této intenzivní komunikaci se podařilo vyplatit cca 96 % prostředků účastníkům do konce roku 2016, zbylé
prostředky byly na začátku ledna převedeny dle zákona ve prospěch účtu správce daně a jsou považovány za osobní
daňové účty účastníků.
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 1. červenci 2016, kdy důchodové fondy vstoupily do likvidace,
byly prostředky účastníků investovány pouze do vkladů u regulovaných bank podle zákona o důchodovém spoření.
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
-0,2 % a -0,4 %.
Celý proces ukončení důchodového spoření provedla KB Penzijní společnost přesně podle zákona s ohledem
na zájmy účastníků. Zároveň účastníkům připomínala, že by bylo dobré zachovat účel těchto prostředků, tj. tvoření
rezerv na dobu, kdy už nebudou pracovně aktivní.
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Konečná zpráva
o průběhu likvidace

KB penzijní společnost, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 61860018
(dále jen „KBPS“) sestavuje tuto zprávu o průběhu likvidace následujících důchodových fondů:
KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a. s., IČ přidělené ČNB 8080237329,
KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a. s., IČ přidělené ČNB 8080237353,
KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a. s., IČ přidělené ČNB 8080237337,
KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a. s., IČ přidělené ČNB 8080237345,
(dále jen „Fondy“)

Vstup do likvidace
Povolení k vytvoření důchodových fondů zaniklo na základě zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového
spoření, dnem 30. 6. 2016. K tomuto datu byly sestaveny mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy jednotlivých
Fondů. Dnem 1. 7. 2016 Fondy vstoupily do likvidace.

Prodej movitých a nemovitých věcí
Žádný Fond neevidoval ve svém majetku ke dni vstupu do likvidace movitý či nemovitý majetek.

Obchodní pohledávky
Žádný Fond neevidoval ke dni vstupu do likvidace obchodní pohledávky.

Závazky k dodavatelům
Žádný Fond neevidoval ke dni vstupu do likvidace závazky vůči dodavatelům.

Zaměstnanci
Fondy nebyly subjekty s právní osobností a nezaměstnávaly žádné pracovníky, nevznikly proto žádné závazky
z pracovněprávních vztahů.

Náklady v průběhu likvidace
Fondy hradily v průběhu likvidace standardní finanční náklady související s plněním svého účelu. Úplata KBPS
za obhospodařování Fondů byla od 1. 7. 2016 snížena ve smyslu zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového
spoření. Likvidaci Fondů prováděla sama KBPS a Fondům nevznikl přímý dodatečný náklad spojený s vlastní
likvidací.

Další důležité skutečnosti
Dne 10. 2. 2016 KBPS zaslala účastníkům oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření, které bylo
dne 29. 8. 2016 doplněno o upomínku adresovanou účastníkům, kteří na prvotní výzvu nereagovali. K 1. 7. 2016
(dni vstupu Fondů do likvidace) byly dle zákonných požadavků veškeré prostředky účastníků důchodového spoření
investovány pouze do vkladů u třech regulovaných bank, přičemž u žádné z nich nepřesahovaly 35 % hodnoty
majetku Fondu.
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Tabulka č. 1 - Složení majetku jednotlivých Fondů při vstupu do likvidace:
Fond
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.
CELKEM

Položka majetku
Pohledávky za bankami
(vklady u bank)
Pohledávky za bankami
(vklady u bank)
Pohledávky za bankami
(vklady u bank)
Pohledávky za bankami
(vklady u bank)

Částka (tis. Kč)
8 426
208 133
181 429
268 519
666 507

KBPS ode dne vstupu Fondů do likvidace neprovedla změnu strategie spoření. Ke dni 8. 11. 2016 KBPS provedla
poslední ocenění penzijních jednotek, vyčíslila konečnou hodnotu majetku Fondů, následně převedla veškeré
prostředky účastníků na výplatní účet KBPS pod kontrolou depozitáře a sestavila mimořádné účetní závěrky Fondů.
Po tomto převodu finančních prostředků Fondy neevidovaly žádný jiný majetek.
Tabulka č. 2 - Konečná hodnota majetku k převedení účastníkům:
Fond
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.
CELKEM

Částka (tis. Kč)
8 504
211 415
183 958
270 425
674 302

K nárůstu hodnoty majetku v jednotlivých Fondech mezi obdobím vstupu do likvidace a posledním oceněním došlo
zejména v důsledku přijatých plateb od správce pojistného (Specializovaného finančního úřadu). Majetek uvedený
výše v tabulce č. 2 byl vyplacen těm účastníkům, kteří sdělili řádně a včas požadované údaje k provedení platby,
v celkové částce 647 845 tis. Kč. Za ostatní účastníky budou dne 4. 1. 2017 převedeny prostředky ve výši 26 457 tis. Kč
dle zákona ve prospěch účtu správce pojistného a budou považovány za osobní daňové účty účastníků,
čímž zaniknou nároky účastníků na vyplacení peněžních prostředků vůči KBPS.
Fondy ke dni ukončení likvidace nevykazují žádné závazky ani pohledávky z titulu daňových povinností.

V Praze dne 30. 12. 2016

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Mgr. Petr Strnad

Předseda představenstva

Člen představenstva
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KB Penzijní společnost za sledované období
obhospodařovala 4 důchodové fondy

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

8080237329

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5,
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 15 let, absolvent VŠE
v Praze
■ Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 16 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
Portfolio manažer:
■ Mgr. Petr Holínský, 20 let praxe v oblasti portfolio managementu
v ČR i v zahraničí

Údaje o depozitáři fondu

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

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

1

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

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
Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu byla umístěna na běžných
účtech u KB, ČS a ČSOB. Ke dni 8. 11. 2016 provedla KB Penzijní společnost, a.s., poslední ocenění penzijních
jednotek a následně převedla veškeré prostředky klientů na výplatní účet KB Penzijní společnosti, a.s., z něhož
zajišťovala výplatu účastníkům.
Vývoj hodnoty důchodové jednotky
Vývoj hodnoty DFSD v rozhodném období
1,0076
1,0074
1,0072
1,0070
1,0068
1,0066
1,0064
1,0062
1,0060
1,0058
30. 6. 2016

31. 7. 2016

31. 8. 2016

30. 9. 2016

31. 10. 2016

Od 30. 6. 2016 byla veškerá aktiva v portfoliu fondu umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.
Základní údaje o fondu k 8. 11. 2016 2
NAV (v Kč)
Počet jednotek
Hodnota jednotky k 8. 11. 2016
Hodnota jednotky k 30. 6. 2016
Hodnota jednotky k 31. 12. 2015
Hodnota jednotky k 31. 12. 2014
Zhodnocení od založení
Zhodnocení za rok 2016
Výsledek hospodaření ke 14. 11. 2016 (v tis. Kč)

8 504 095,48
8 450 328,5099
1,0064
1,0074
1,0086
1,0106
0,64 %
-0,22 %
-8,73

Úplata určená penzijní společnosti
Úplata určená KBPS za období 1. 7. 2016 – 8. 11. 2016
Za obhospodařování majetku 3

9 087,22 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na důchodovou jednotku
Den ocenění
8. 11. 2016
30. 6. 2016
31. 12. 2015
31. 12. 2014
31. 12. 2013

2
3

Fondový vlastní kapitál
8 504 095,48
8 413 420,35
7 440 119,32
4 318 618,68
939 720,88

Datum posledního ocenění majetku ve fondu.
Za sledované období 0,3 % p. a.

Hodnota důchodové jednotky
1,0064
1,0074
1,0086
1,0106
1,0083
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KB konzervativní důchodový fond
KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo
přidělené ČNB

8080237337

Penzijní společnost

KB Penzijní společnost, a.s., náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5
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 15 let, absolvent VŠE
v Praze
■ Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 16 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
Portfolio manažer:
■ Mgr. Petr Holínský, 20 let praxe v oblasti portfolio managementu
v ČR i v zahraničí

Údaje o depozitáři fondu

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

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

4

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

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
Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu byla umístěna na běžných
účtech u KB, ČS a ČSOB. Ke dni 8. 11. 2016 provedla KB Penzijní společnost, a.s., poslední ocenění penzijních
jednotek a následně převedla veškeré prostředky klientů na výplatní účet KB Penzijní společnosti, a.s., z něhož
zajišťovala výplatu účastníkům.
Vývoj hodnoty důchodové jednotky
Vývoj hodnoty KDF v rozhodném období
1,0172
1,0170
1,0168
1,0166
1,0164
1,0162
1,0160
1,0158
1,0156
1,0154
30. 6. 2016

31. 7. 2016

31. 8. 2016

30. 9. 2016

31. 10. 2016

Od 30. 6. 2016 byla veškerá aktiva v portfoliu fondu umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.
Základní údaje o fondu k 8. 11. 2016 5
NAV (v Kč)
Počet jednotek
Hodnota jednotky k 8. 11. 2016
Hodnota jednotky k 30. 6. 2016
Hodnota jednotky k 31. 12. 2015
Hodnota jednotky k 31. 12. 2014
Zhodnocení od založení
Zhodnocení za rok 2016
Výsledek hospodaření k 14. 11. 2016 (v tis. Kč)

211 409 678,76
208 084 871,0996
1,0160
1,0171
1,0187
1,0204
1,60 %
-0,27 %
-221,92

Úplata určená penzijní společnosti
Úplata určená KBPS za období 1. 7. 2016 – 8. 11. 2016
Za obhospodařování majetku 6
Za zhodnocení majetku 7

227 372,54 Kč
0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na důchodovou jednotku
Den ocenění
8. 11. 2016
30. 6. 2016
31. 12. 2015
31. 12. 2014
31. 12. 2013

6
7

Fondový vlastní kapitál
211 409 678,76
207 656 606,48
187 611 449,72
97 341 078,39
18 272 407,75

Za sledované období 0,3 % p. a.
Od 30. 6. 2016 si KBPS neúčtuje poplatek za zhodnocení

Hodnota důchodové jednotky
1,0160
1,0171
1,0187
1,0204
1,0088
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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, 155 00, Praha 5
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 15 let, absolvent VŠE
v Praze
■ Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let, absolvent VŠE
v Praze

Údaje o depozitáři fondu

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.
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Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu byla umístěna na běžných
účtech u KB, ČS a ČSOB. Ke dni 8. 11. 2016 provedla KB Penzijní společnost, a.s., poslední ocenění penzijních
jednotek a následně převedla veškeré prostředky klientů na výplatní účet KB Penzijní společnosti, a.s., z něhož
zajišťovala výplatu účastníkům.
Vývoj hodnoty důchodové jednotky

Vývoj hodnoty VDF ve sledovaném období
1,0662
1,0660
1,0658
1,0656
1,0654
1,0652
1,0650
1,0648
1,0646
1,0644
30. 6. 2016

31. 7. 2016

31. 8. 2016

30. 9. 2016

31. 10. 2016

Od 30. 6. 2016 byla veškerá aktiva v portfoliu fondu umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.
Základní údaje o fondu k 8. 11. 2016 8
NAV (v Kč)
Počet jednotek
Hodnota jednotky k 8. 11. 2016
Hodnota jednotky k 30. 6. 2016
Hodnota jednotky k 31. 12. 2015
Hodnota jednotky k 31. 12. 2014
Zhodnocení od založení
Zhodnocení za rok 2016
Výsledek hospodaření k 14. 11. 2016 (v tis. Kč)

183 951 640,25
172 730 716,0199
1,0650
1,0661
1,0684
1,0551
6,5 %
-0,32 %
-191,43

Úplata určená penzijní společnosti
Úplata určená KBPS za období 1. 7. 2016 – 8. 11. 2016
Za obhospodařování majetku 9
Za zhodnocení majetku 10

198 798,49 Kč
0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na důchodovou jednotku
Den ocenění
8. 11. 2016
30. 06. 2016
31. 12. 2015
31. 12. 2014
31. 12. 2013

8

Fondový vlastní kapitál
183 951 640,25
180 893 640,43
165 971 012,25
90 647 137,60
17 564 169,53

Datum posledního ocenění majetku ve fondu
Za sledované období 0,3 % p. a.
10
Od 30. 6. 2016 si KBPS neúčtuje poplatek za zhodnocení
9

Hodnota důchodové jednotky
1,0650
1,0661
1,0684
1,0551
1,0156
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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, 155 00, Praha 5
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 15 let, absolvent VŠE
v Praze
■ Ing. David Netušil (od 30. 6. 2015), odborná praxe 16 let, absolvent VŠE
v Praze

Údaje o depozitáři fondu

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

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

Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

M I M O Ř Á D N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Fondy II. pilíře KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu
Počínaje 30. 6. 2016 vstoupily fondy druhého pilíře do likvidace. Veškerá aktiva fondu byla umístěna na běžných
účtech u KB, ČS a ČSOB. Ke dni 8. 11. 2016 provedla KB Penzijní společnost, a.s., poslední ocenění penzijních
jednotek a následně převedla veškeré prostředky klientů na výplatní účet KB Penzijní společnosti, a.s., z něhož
zajišťovala výplatu účastníkům.
Vývoj hodnoty důchodové jednotky

Vývoj hodnoty DDF za sledovaném období
1,0860

1,0855

10850

1,0845

1,0840
30. 6. 2016

31. 7. 2016

31. 8. 2016

30. 9. 2016

31. 10. 2016

Od 30. 6. 2016 byla veškerá aktiva v portfoliu fondu umístěna na běžných účtech u KB, ČS a ČSOB.
Základní údaje o fondu k 8. 11. 2016 11
NAV (v Kč)
Počet jednotek
Hodnota jednotky k 8. 11. 2016
Hodnota jednotky k 30. 06. 2016
Hodnota jednotky k 31. 12. 2015
Hodnota jednotky k 31. 12. 2014
Zhodnocení od založení
Zhodnocení za rok 2016
Výsledek hospodaření k 14. 11. 2016 (v tis. Kč)

270 437 103,59
249 331 727,2101
1,0846
1,0858
1,0888
1,0656
8,46 %
-0,39 %
-303,36

Úplata určená penzijní společnosti
Úplata určená KBPS za období 1. 7. 2016 – 8. 11. 2016
Za obhospodařování majetku12
Za zhodnocení majetku13

292 614,79 Kč
0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na důchodovou jednotku
Den ocenění
8. 11. 2016
30. 06. 2016
31. 12. 2015
31. 12. 2014
31. 12. 2013

11

Fondový vlastní kapitál
270 437 103,59
267 692 957,05
250 375 055,63
141 168 470,89
28 370 628,65

Datum posledního ocenění majetku ve fondu
Za sledované období 0,3 % p. a.
13
Od 30. 6. 2016 si KBPS neúčtuje poplatek za zhodnocení
12

Hodnota důchodové jednotky
1,0846
1,0858
1,0888
1,0656
1,0223
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MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1. 7. 2016 do 14. 11. 2016

F I N A N Č N Í Č Á S T KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.
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ROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Aktiva:

Bod

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

3.1

Aktiva celkem

Pasiva:

Bod

Ostatní pasiva
Kapitálové fondy
Nerozdělená ztráta z předchozích období
Ztráta za účetní období

3.2
3.3
3.3
3.3

Pasiva celkem

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0
0

8 426
8 426
0

0

8 426

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
19
-10
-9

12
8 424
-1
-9

0

8 426

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0

8 414
0

0

8 414

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0
-9
0
-9
0

3
0
-12
0
-9
0

-9

-9

PODROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Podrozvahová aktiva:

Bod

Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

5.

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize
Zisk/ztráta z finančních operací
Ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Ztráta za účetní období po zdanění

3.4
3.5
3.6

F I N A N Č N Í Č Á S T KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

PŘÍLOHA MIMOŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
za období od 1. 7. 2016 do 14. 11. 2016
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 byl důchodovým fondem, který nebyl samostatnou právnickou osobou, a existoval v rámci KB Penzijní
společnosti, a.s. (dále jen Společnost), která Fond vytvořila a obhospodařovala 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., který byl založen 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 bylo zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do portfolia státních dluhopisů tvořeného
především českými státními dluhopisy s nástroji peněžního trhu a umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém
potenciálu výnosu investic do státních dluhopisů.
Z hlediska Zákona o důchodovém spoření a typu aktiv, do kterých Fond investoval, se jednalo o důchodový fond
státních dluhopisů.
Správu portfolia cenných papírů prováděla 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 byla Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).
Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhal regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 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, k tomuto datu Fond sestavil
mimořádnou účetní závěrku a dne 1. 7. 2016 vstoupil do likvidace. Fond dále nepůsobil 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.
Dne 14. 11. 2016 Fond vyplatil veškeré prostředky účastníků na běžný účet Společnosti a po vyplacení veškerých
prostředků Fond zanikl k danému datu a sestavil mimořádnou účetní závěrku za období 1. 7. 2016 –14. 11. 2016.
Vzápětí po převedení prostředků ze všech důchodových fondů (rozložení prostředků mezi fondy dle účastníkem
zvolené strategie) na účet Společnosti následovala výplata účastníkům, kteří včas zaslali své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků, z běžného účtu Společnosti. Prostředky účastníků, kteří své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků do Společnosti nedoručili, budou dne 4. 1. 2017 převedeny z běžného účtu Společnosti
na účet správce pojistného (Specializovaný finanční úřad).
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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, 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 14. 11. 2016 za období od 1. července 2016 do 14. listopadu 2016. Údaje ve výkazu zisku
a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2016
do 30. června 2016.
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 v roce 2016 nevytvářel žádné opravné položky.
2.3 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Fond nerealizoval v roce 2016 transakce v cizích měnách.
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. Od roku
2015 je pro fond penzijní společnosti uplatňována sazba daně z příjmů činí ve výši 0 %.
2.5 Postupy účtování produktu důchodového spoření
Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku
nákupu. V okamžiku nákupu důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je
mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu
Kapitálové fondy na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka
z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené
strategie vyplacena jednou částkou.
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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.
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 VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1 Pohledávky za bankami
(údaje v tis. Kč)
Běžné účty
Celkem

14. 11. 2016
0
0

30. 6. 2016
8 426
8 426

K 30. 6. 2016 (datu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději do konce
roku 2016), byly veškeré prostředky ponechány na běžných účtech Fondu. Dne 14. 11. 2016 došlo k převedení všech
prostředků na běžný účet Společnosti.
3.2 Ostatní pasiva
Ostatní pasiva k 30. 6. 2016 ve výši 12 tis. Kč zahrnovala závazky za Společností z titulu poplatků za
obhospodařování viz. bod 3.5. ve výši 12 tis. Kč.
Fond ve sledovaném období 2016 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.3 Vlastní kapitál
K 30. 6. 2016 činil vlastní kapitál Fondu 8 414 tis. Kč. Ztráta k 30. 6. 2016 je ve výši 9 tis. Kč byla uhrazena
z Nerozděleného zisku z předchozích období. Zbývající část vlastního kapitálu tvořila položka Kapitálové fondy
ve výši 8 424 tis. Kč a Neuhrazená ztráta z předchozích období ve výši 1 tis. Kč. Fond za účetní období 1. 7. 2016 –
14. 11. 2016 dosáhl ztráty ve výši 9 tis. Kč. K 14. 11. 2016 vykazuje vlastní kapitál Fondu po odprodeji důchodových
jednotek a vyplacení prostředků z Fondu nulovou výši. Pohyby ve vlastním kapitálu během období 1. 7. 2016 –
14. 11. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.
(v tis. Kč)

Kapitálové
fondy

Zůstatek k 30. 6 2016
Ztráta 1. 1. 2016–30. 6. 2016
Ztráta 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Nákup důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Zůstatek k 8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 9.–14. 11. 2016
Zůstatek k 14. 11. 2016

8 424
0
0
99
8 523
-8 504
19

HV ve
schvalovacím
řízení
-9
9
-9
0
-9
0
-9

Neuhrazená ztráta
z předchozích
období
-1
-9
0
0
-10
0
-10

Vlastní
kapitál
8 414
0
-9
99
8 504
-8 504
0

„Důchodová jednotka“ představuje podíl na majetku ve Fondu.
„Aktuální hodnota Důchodové jednotky“ znamená hodnotu Vlastního kapitálu Fondu, ve které se zohlední
odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících Vlastní kapitál Fondu, ke dni stanovení Aktuální hodnoty
Důchodové jednotky, dělenou počtem všech Důchodových jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech
všech Účastníků ve vztahu k tomuto Fondu ke dni stanovení Aktuální hodnoty Důchodové jednotky.
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Standardními náklady ovlivňujícími Vlastní kapitál Fondu jsou úplata za zhodnocení a obhospodařování.
Údaje o výši Aktuální hodnotě důchodové jednotky Fondu k poslednímu dni ocenění 8. 11. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu: 8 450 328,5099
Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč): 8 504 095,48
Aktuální hodnota důchodové jednotky: 1,0064
Fond dosáhl v období od 1. 7. 2016 do 8. 11. 2016 výkonnosti ve výši -0,10 %.
3.4 Úrokové výnosy
(údaje v tis. Kč)
Z běžných účtů
Z termínových vkladů
Úrokové výnosy celkem

14. 11. 2016
0
0
0

30. 6. 2016
2
1
3

Na počátku roku 2016 držel Fond peněžní prostředky na běžných účtech a termínovaných vkladech, které byly
splaceny v první polovině roku a peněžních prostředky ponechány na běžných účtech, kde byla nastavená nulová
nebo velmi nízká úroková sazba.
3.5 Náklady na poplatky
Položku Náklady na poplatky a provize k 14. 11. 2016 ve výši 9 tis. Kč (k 30. 6. 2016: 12 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

14. 11. 2016
9
0
9

v %
0,3
0,0

30. 6. 2016
12
0
12

v %
0,3
0,0

3.6 Zisk/ztráta z finančních operací
V průběhu roku 2016 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 stanovuje zákon, Statut
a Investiční strategie. Limity se týkají úrokového, měnového, akciového, kreditního a likviditního rizika.
K datu vstupu do likvidace 30. 6. 2016 Fond držel pouze likvidní aktiva v podobě běžných vkladů u regulovaných
bank splatných na požádání, aby byl Fond schopen vyplatit klientům peněžní prostředky do konce roku 2016.
Z pohledu systému řízení rizik se Společnost zaměřila v období od 1. 7. 2016 na řízení, monitorování především
kreditního rizika. Toto riziko bylo řízeno v rámci schválených maximálních pozic vůči subjektu (protistrana) na základě
ratingu Subjektu.
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 evidoval k 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši 8 414 tis. Kč.
Část portfolia Fondu ve výši 2 315 tis. Kč k 30. 6. 2016 byla předána k obhospodařování IKS.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Aktiva
Komerční banka, a.s.
Výnosy
Komerční banka, a.s.

14. 11. 2016

30. 6. 2016

Běžný účet v KB

0

2 809

Úroky z běžného účtu v KB

0

2

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi datem účetní závěrky a okamžikem jejího sestavení nastaly události, které jsou popsány v bodu č. 1 této přílohy
mimořádné účetní závěrky.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
22. prosince 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Mgr. Petr Strnad

Předseda představenstva

Člen představenstva
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MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1. 7. 2016 do 14. 11. 2016
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ROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Aktiva:

Bod

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

3.1

Aktiva celkem

Pasiva:

Bod

Ostatní pasiva
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk z předchozích období
Ztráta za účetní období

3.2
3.3
3.3
3.3

Pasiva celkem

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0
0

208 133
208 133
0

0

208 133

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
105
117
-222

477
207 540
443
-327

0

208 133

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0

207 656
0

0

207 656

14. listopadu 2016

30. června 2016

1
0
-227
4
0
-222
0

79
0
-401
0
-5
-327
0

-222

-327

PODROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Podrozvahová aktiva:

Bod

Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

5.

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize
Ostatní provozní výnosy
Zisk/ztráta z finančních operací
Ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Ztráta za účetní období po zdanění

3.4
3.5
3.6
3.7
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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 byl důchodovým fondem, který nebyl samostatnou právnickou osobou, a existoval v rámci KB Penzijní
společnosti, a.s. (dále jen Společnost), která Fond vytvořila a obhospodařovala 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., který byl založen 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 bylo 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 investoval, se jednalo o konzervativní
důchodový fond.
Správu portfolia cenných papírů prováděla 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 byla Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).
Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhal regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 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, k tomuto datu Fond sestavil
mimořádnou účetní závěrku a dne 1. 7. 2016 vstoupil do likvidace. Fond nadále nepůsobil 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.
Dne 14. 11. 2016 Fond vyplatil veškeré prostředky účastníků na běžný účet Společnosti a po vyplacení veškerých
prostředků Fond zanikl k danému datu a sestavil mimořádnou účetní závěrku za období 1. 7. 2016–14. 11. 2016.
Vzápětí po převedení prostředků ze všech důchodových fondů (rozložení prostředků mezi fondy dle účastníkem
zvolené strategie) na účet Společnosti následovala výplata účastníkům, kteří včas zaslali své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků, z běžného účtu Společnosti. Prostředky účastníků, kteří své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků do Společnosti nedoručili, budou dne 4. 1. 2017 převedeny z běžného účtu Společnosti
na účet správce pojistného (Specializovaný finanční úřad).
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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 14. 11. 2016 za období od 1. července 2016 do 14. listopadu 2016. Údaje ve výkazu zisku
a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2016
do 30. června 2016.
2.1 Datum vykazování transakcí
Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje
valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem,
ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším
skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto
skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně
stanoveném směrnicí nebo konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že
doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro
daný typ transakce.
2.2 Cenné papíry
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle
pořizovací cena. Případné přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací
ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry
k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou
součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků
z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou za cenné papíry
oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako
cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných
papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou
cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2016 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů, jež byly zařazeny do portfolia při prvotním zaúčtování.
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Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným
aktivním veřejným trhem. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota
peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací
cenou a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3 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 v roce 2016 nevytvářel žádné opravné položky.
2.4 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Fond nerealizoval v roce 2016 transakce v cizích měnách.
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. Od roku
2015 je pro fond penzijní společnosti uplatňována sazba daně z příjmů činí ve výši 0 %.
2.6 Postupy účtování produktu důchodového spoření
Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku
nákupu. V okamžiku nákupu důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je
mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu
Kapitálové fondy na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka
z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené
strategie vyplacena jednou částkou.
2.7 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.
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
Celkem

14. 11. 2016
0
0

30. 6. 2016
208 133
208 133

K 30. 6. 2016 (datu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději do konce
roku 2016), byly veškeré prostředky ponechány na běžných účtech Fondu. Dne 14. 11. 2016 došlo k převedení všech
prostředků na běžný účet Společnosti.
3.2 Ostatní pasiva
Ostatní pasiva k 30. 6. 2016 ve výši 477 tis. Kč zahrnovala prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu
během posledního cyklu k 30. 6. 2016 ve výši 76 tis. Kč a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část
ve výši 401 tis. Kč k 30. 6. 2016 tvořily závazky za Společností z titulu poplatků za obhospodařování a zhodnocení
fondu viz. bod 3.5.
Fond ve sledovaném období 2016 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.3 Vlastní kapitál
K 30. 6. 2016 činil vlastní kapitál Fondu 207 656 tis. Kč. Ztráta k 30. 6. 2016 je ve výši 327 tis. Kč byla uhrazena
z Nerozděleného zisku z předchozích období. Zbývající část vlastního kapitálu tvořila položka Kapitálové fondy ve
výši 207 540 tis. Kč. Fond za účetní období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 dosáhl ztráty ve výši 222 tis. Kč. K 14. 11. 2016
vykazuje vlastní kapitál Fondu po odprodeji důchodových jednotek a vyplacení prostředků z Fondu nulovou výši.
Pohyby ve vlastním kapitálu během období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.
(v tis. Kč)

Zůstatek k 30. 6 2016
Zisk 1. 1. 2016–30. 6. 2016
Ztráta 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Nákup důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Zůstatek k 8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 9. 11. 2016–14. 11. 2016
Zisk 8. 11. 2016–14. 11. 2016 (zaokrouhlovací rozdíl)
Zůstatek k 14. 11. 2016

Kapitálové
fondy
207 540
0
0
4 120
-141
211 519
-211 414
0
105

HV ve
schvalovacím
řízení
-327
327
-226
0
0
-226
0
4
-222

Neuhrazená ztráta
z předchozích
období
443
-327
0
0
0
116
0
1
117

Vlastní
kapitál
207 656
0
-226
4 120
-141
211 409
-211 414
5
0

„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 hodnoty důchodové jednotky Fondu k poslednímu dni ocenění 8. 11. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu: 208 084 871,0996
Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč): 211 409 678,76
Aktuální hodnota důchodové jednotky: 1,0160
Fond dosáhl v období od 1. 7. 2016 do 8. 11. 2016 výkonnosti ve výši -0,11 %.
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3.4 Úrokové výnosy
(údaje v tis. Kč)
Z běžných účtů
Z termínových vkladů
Úrokové výnosy celkem

14. 11. 2016
1
0
1

30. 6. 2016
39
40
79

Na počátku roku 2016 držel Fond peněžní prostředky na běžných účtech, termínovaných vkladech a českých
státních pokladničních poukázkách. Termínované vklady a pokladniční poukázky byly splaceny v první polovině roku
a peněžních prostředky byly ponechány na běžných účtech, kde byla nastavená nulová nebo velmi nízká úroková
sazba.
3.5 Náklady na poplatky
Položku Náklady na poplatky a provize k 14. 11. 2016 ve výši 227 tis. Kč (k 30. 6. 2016: 401 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

14. 11. 2016
227
0
227

v %
0,3
0,0

30. 6. 2016
401
0
401

v %
0,4
10,0

3.6 Ostatní provozní výnosy
Položku ostatních provozních výnosů ve výši 4 tis. Kč tvoří zaokrouhlovací rozdíl, který vzniká z titulu vedení evidence
důchodových jednotek a hodnoty jednotky na 4 desetinná místa v porovnání s evidovaným celkovým majetkem
Fondu na 2 desetinná místa.
3.7 Zisk/ztráta z finančních operací
(údaje v tis. Kč)
Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů
Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

14. 11. 2016
0
0

30. 6. 2016
-5
-5

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů, došlo pouze ke splacení českých státních
pokladničních poukázek v první polovině roku 2016, které se přeceňovaly na reálnou hodnotu do nákladů a výnosů
Fondu.

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.
K datu vstupu do likvidace 30. 6. 2016 Fond držel pouze likvidní aktiva v podobě běžných vkladů u regulovaných
bank splatných na požádání, aby byl Fond schopen vyplatit klientům peněžní prostředky do konce roku 2016.
Z pohledu systému řízení rizik se Společnost zaměřila v období od 1. 7. 2016 na řízení, monitorování především
kreditního rizika. Toto riziko bylo řízeno v rámci schválených maximálních pozic vůči subjektu (protistrana) na základě
ratingu Subjektu.
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 evidoval k 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši 207 656 tis. Kč.
Část portfolia Fondu ve výši 54 401 tis. Kč k 30. 6. 2016 byla předána k obhospodařování IKS.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Aktiva
Komerční banka, a.s.
Výnosy
Komerční banka, a.s.

14. 11. 2016

30. 6. 2016

Běžný účet v KB

0

72 088

Úroky z běžného účtu v KB

0

38

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi datem účetní závěrky a okamžikem jejího sestavení nastaly události, které jsou popsány v bodu č. 1 této přílohy
mimořádné účetní závěrky.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
22. prosince 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Mgr. Petr Strnad

Předseda představenstva

Člen představenstva
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MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1. 7. 2016 do 14. 11. 2016
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ROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Aktiva:

Bod

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

3.1

Aktiva celkem

Pasiva:

Bod

Ostatní pasiva
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk z předchozích období
Ztráta za účetní období

3.2
3.3
3.3
3.3

Pasiva celkem

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0
0

181 429
181 429
0

0

181 429

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
-2 985
3 176
-191

535
177 717
3 560
-383

0

181 429

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0

180 894
0

0

180 894

14. listopadu 2016

30. června 2016

1
0
-199
7
0
-191
0

66
1
-440
0
-9
-383
0

-191

-383

PODROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Podrozvahová aktiva:

Bod

Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

5.

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize
Ostatní provozní výnosy
Zisk/ztráta z finančních operací
Ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Ztráta za účetní období po zdanění

3.4
3.5
3.6
3.7
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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 byl důchodovým fondem, který nebyl samostatnou právnickou osobou, a existoval v rámci KB Penzijní
společnosti, a.s. (dále jen Společnost), která Fond vytvořila a obhospodařovala 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., který byl založen 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 bylo 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 investoval, se jednalo o vyvážený důchodový
fond.
Správu portfolia cenných papírů prováděla 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 byla Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).
Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhal regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 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, k tomuto datu Fond sestavil
mimořádnou účetní závěrku a dne 1. 7. 2016 vstoupil do likvidace. Fond dále nepůsobil 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.
Dne 14. 11. 2016 Fond vyplatil veškeré prostředky účastníků na běžný účet Společnosti a po vyplacení veškerých
prostředků Fond zanikl k danému datu a sestavil mimořádnou účetní závěrku za období 1. 7. 2016–14. 11. 2016.
Vzápětí po převedení prostředků ze všech důchodových fondů (rozložení prostředků mezi fondy dle účastníkem
zvolené strategie) na účet Společnosti následovala výplata účastníkům, kteří včas zaslali své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků, z běžného účtu Společnosti. Prostředky účastníků, kteří své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků do Společnosti nedoručili, budou dne 4. 1. 2017 převedeny z běžného účtu Společnosti
na účet správce pojistného (Specializovaný finanční úřad).
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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 14. 11. 2016 za období od 1. července 2016 do 14. listopadu 2016. Údaje ve výkazu zisku
a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2016 do
30. června 2016.
2.1 Datum vykazování transakcí
Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje
valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem,
ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším
skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto
skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně
stanoveném směrnicí nebo konvencí konkrétního trhu.
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že
doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku nebo pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro
daný typ transakce.
2.2 Cenné papíry
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle
pořizovací cena. Případné přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací
ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry
k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou
součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků
z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou za cenné papíry
oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako
cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných
papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou
cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2016 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů
nebo výnosů, jež byly zařazeny do portfolia při prvotním zaúčtování.
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Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným
aktivním veřejným trhem. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota
peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací
cenou a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3 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 v roce 2016 nevytvářel žádné opravné položky.
2.4 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.
2.5 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. Od roku
2015 je pro fond penzijní společnosti uplatňována sazba daně z příjmů činí ve výši 0 %.
2.6 Postupy účtování produktu důchodového spoření
Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku
nákupu. V okamžiku nákupu důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je
mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu
Kapitálové fondy na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka
z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené
strategie vyplacena jednou částkou.
2.7 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.
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
Celkem

14. 11. 2016
0
0

30. 6. 2016
181 429
181 429

K 30. 6. 2016 (datu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději do konce
roku 2016), byly veškeré prostředky ponechány na běžných účtech Fondu. Dne 14. 11. 2016 došlo k převedení všech
prostředků na běžný účet Společnosti.
3.2 Ostatní pasiva
Ostatní pasiva k 30. 6. 2016 ve výši 535 tis. Kč zahrnovala prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu
během posledního cyklu k 30. 6. 2016 ve výši 95 tis. Kč a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část
ve výši 440 tis. Kč k 30. 6. 2016 tvořily závazky za Společností z titulu poplatků za obhospodařování a zhodnocení
fondu viz. bod 3.5.
Fond ve sledovaném období 2016 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.3 Vlastní kapitál
K 30. 6. 2016 činil vlastní kapitál Fondu 180 894 tis. Kč. Ztráta k 30. 6. 2016 ve výši 383 tis. Kč byla uhrazena
z Nerozděleného zisku z předchozích období. Zbývající část vlastního kapitálu tvořila položka Kapitálové fondy ve
výši 177 717 tis. Kč. Fond za účetní období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 dosáhl ztráty ve výši 191 tis. Kč. K 14. 11. 2016
vykazuje vlastní kapitál Fondu po odprodeji důchodových jednotek a vyplacení prostředků z Fondu nulovou výši.
Pohyby ve vlastním kapitálu během období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.
(v tis. Kč)

Zůstatek k 30. 6 2016
Zisk 1. 1. 2016–30. 6. 2016
Ztráta 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Nákup důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Zůstatek k 8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 9. 11. 2016–14. 11. 2016
Zisk 8. 11. 2016–14. 11. 2016 (zaokrouhlovací rozdíl)
Zůstatek k 14. 11. 2016

Kapitálové
fondy
177 717
0
0
3 419
-163
180 973
-183 958
0
-2 985

HV ve
schvalovacím
řízení
-383
383
-198
0
0
-198
0
7
-191

Neuhrazená ztráta
z předchozích
období
3 560
-383
0
0
0
3 177
0
-1
3 176

Vlastní
kapitál
180 894
0
-198
3 419
-163
183 952
-183 958
6
0

„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 hodnoty důchodové jednotky Fondu k poslednímu dni ocenění 8. 11. 2016:
Počet důchodových jednotek ve fondu: 172 730 716,0199
Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč): 183 951 640,25
Aktuální hodnota důchodové jednotky: 1,0650
Fond dosáhl v období od 1. 7. 2016 do 8. 11. 2016 výkonnosti ve výši -0,10 %.
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3.4 Úrokové výnosy
(údaje v tis. Kč)
Z běžných účtů
Z termínových vkladů
Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

14. 11. 2016
1
0
0
1

30. 6. 2016
35
30
1
66

Na počátku roku 2016 držel Fond peněžní prostředky na běžných účtech, termínovaných vkladech a českých
státních pokladničních poukázkách. Termínované vklady a pokladniční poukázky byly splaceny v první polovině roku
a peněžních prostředky byly ponechány na běžných účtech, kde byla nastavená nulová nebo velmi nízká úroková
sazba.
3.5 Náklady na poplatky
Položku Náklady na poplatky a provize k 14. 11. 2016 ve výši 199 tis. Kč (k 30. 6. 2016: 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

14. 11. 2016
199
0
199

v %
0,3
0,0

30. 6. 2016
440
0
440

v %
0,5
10

3.6 Ostatní provozní výnosy
Položku ostatních provozních výnosů ve výši 7 tis. Kč tvoří zaokrouhlovací rozdíl, který vzniká z titulu vedení evidence
důchodových jednotek a hodnoty jednotky na 4 desetinná místa v porovnání s evidovaným celkovým majetkem
Fondu na 2 desetinná místa.
3.7 Zisk/ ztráta z finančních operací
(údaje v tis. Kč)
Ztráty/zisky z devizových operací
Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů
Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

14. 11. 2016
0
0
0

30. 6. 2016
-3
-6
-9

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů, došlo pouze ke splacení českých státních
pokladničních poukázek v první polovině roku 2016, které se přeceňovaly na reálnou hodnotu do nákladů a výnosů
Fondu. Ztrátu z devizových operací tvoří kurzové rozdíly vyplývající z přecenění běžných účtů v cizí měně, kde
společnost měla část finančních prostředků, které na konci ledna 2016 převedla na běžné účty v Kč.

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.
K datu vstupu do likvidace 30. 6. 2016 Fond držel pouze likvidní aktiva v podobě běžných vkladů u regulovaných
bank splatných na požádání, aby byl Fond schopen vyplatit klientům peněžní prostředky do konce roku 2016.
Z pohledu systému řízení rizik se Společnost zaměřila v období od 1. 7. 2016 na řízení, monitorování především
kreditního rizika. Toto riziko bylo řízeno v rámci schválených maximálních pozic vůči subjektu (protistrana) na základě
ratingu Subjektu.
Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

F I N A N Č N Í Č Á S T KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

5. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY, AKTIVA VE SPRÁVĚ A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
Fond evidoval k 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši 180 894 tis. Kč.
Část portfolia Fondu ve výši 48 763 tis. Kč k 30. 6. 2016 byla předána k obhospodařování IKS.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Aktiva
Komerční banka, a.s.
Výnosy
Komerční banka, a.s.

14. 11. 2016

30. 6. 2016

Běžný účet v KB

0

62 936

Úroky z běžného účtu v KB

0
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7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi datem účetní závěrky a okamžikem jejího sestavení nastaly události, které jsou popsány v bodu č. 1 této přílohy
mimořádné účetní závěrky.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
22. prosince 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Mgr. Petr Strnad

Předseda představenstva

Člen představenstva

41

42

F I N A N Č N Í Č Á S T KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1. 7. 2016 do 14. 11. 2016

F I N A N Č N Í Č Á S T KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

43

44

F I N A N Č N Í Č Á S T KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

ROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Aktiva:

Bod

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

3.1

Aktiva celkem

Pasiva:

Bod

Ostatní pasiva
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk z předchozích období
Ztráta za účetní období

3.2
3.3
3.3
3.3

Pasiva celkem

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0
0

268 519
268 519
0

0

268 519

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
-6 415
6 718
-303

826
260 975
7 438
-720

0

268 519

14. listopadu 2016

30. června 2016

0
0

267 693
0

0

267 693

14. listopadu 2016

30. června 2016

1
0
-293
-11
0
-303
0

85
3
-787
0
-18
-720
0

-303

-720

PODROZVAHA
k 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Podrozvahová aktiva:

Bod

Hodnoty svěřené k obhospodařování
v tom: a) cenné papíry

5.

Podrozvahová aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 14. listopadu 2016 (v tis. Kč)
Bod
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na poplatky a provize
Ostatní provozní náklady
Zisk/ztráta z finančních operací
Ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Ztráta za účetní období po zdanění

3.4
3.6
3.5
3.7
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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 byl důchodovým fondem, který nebyl samostatnou právnickou osobou, a existoval v rámci KB Penzijní
společnosti, a.s. (dále jen Společnost), která Fond vytvořila a obhospodařovala 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., který byl založen 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 bylo 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 investoval, se jednalo o dynamický
důchodový fond.
Správu portfolia cenných papírů prováděla 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 byla Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Depozitář “).
Změny, události v průběhu roku 2015, 2016
Fond podléhal regulačním požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 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, k tomuto datu Fond sestavil
mimořádnou účetní závěrku a dne 1. 7. 2016 vstoupil do likvidace. Fond dále nepůsobil 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.
Dne 14. 11. 2016 Fond vyplatil veškeré prostředky účastníků na běžný účet Společnosti a po vyplacení veškerých
prostředků Fond zanikl k danému datu a sestavil mimořádnou účetní závěrku za období 1. 7. 2016–14. 11. 2016.
Vzápětí po převedení prostředků ze všech důchodových fondů (rozložení prostředků mezi fondy dle účastníkem
zvolené strategie) na účet Společnosti následovala výplata účastníkům, kteří včas zaslali své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků, z běžného účtu Společnosti. Prostředky účastníků, kteří své rozhodnutí o převedení
naspořených prostředků do Společnosti nedoručili, budou dne 4. 1. 2017 převedeny z běžného účtu Společnosti
na účet správce pojistného (Specializovaný finanční úřad).
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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 14. 11. 2016 za období od 1. července 2016 do 14. listopadu 2016. Údaje ve výkazu zisku
a ztráty za běžné účetní období nejsou plně srovnatelné s údaji za předchozí účetní období od 1. ledna 2016
do 30. června 2016.
2.1 Datum vykazování transakcí
Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje
valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem,
ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším
skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto
skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.
Nákup nebo prodej finančního aktiva s obvyklým termínem dodání je transakce provedená v časovém rámci obecně
stanoveném směrnicí nebo konvencí konkrétního trhu. Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou zachyceny
v okamžiku vypořádání nákupu nebo prodeje, v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku nebo
pohledávky z této smlouvy není delší než doba obvyklá pro daný typ transakce.
2.2 Cenné papíry
Veškeré cenné papíry v držení Fondu jsou při pořízení oceněny v reálné hodnotě v okamžiku pořízení, jíž je obvykle
pořizovací cena. Případné přímé transakční náklady spojené s nákupem nese Společnost a není součástí pořizovací
ceny cenného papíru.
Cenné papíry se pro účetní účely Fondu člení na cenné papíry:
– oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
– realizovatelné cenné papíry,
– cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie. Cenné papíry
k obchodování, které byly pořízeny nebo získány za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti nebo jsou
součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků
z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období, a cenné papíry označené účetní jednotkou za cenné papíry
oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Jakýkoliv cenný papír, který
je finančním aktivem nebo cenným papírem účtovaným v závazcích, může být při prvotním zaúčtování zařazen jako
cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou účastnických cenných
papírů a podílů, které nejsou veřejně obchodovány a jejich reálnou hodnotu nelze spolehlivě odhadnout, a s výjimkou
cenných papírů emitovaných společností.
V roce 2016 Fond držel cenné papíry pouze v portfoliu oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů, jež byly zařazeny do portfolia při prvotním zaúčtování.
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Reálná hodnota cenných papírů
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kotovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným
aktivním veřejným trhem. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako čistá současná hodnota
peněžních toků zohledňující rizika.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací
cenou a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo
ztrátě z finančních operací. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy.
2.3 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 v roce 2016 nevytvářel žádné opravné položky.
2.4 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.
2.5 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. Od roku
2015 je pro fond penzijní společnosti uplatňována sazba daně z příjmů činí ve výši 0 %.
2.6 Postupy účtování produktu důchodového spoření
Přijaté prostředky účastníků na běžnému účtu Fondu jsou zachyceny v položce výkazu Ostatní pasiva do okamžiku
nákupu. V okamžiku nákupu důchodových jednotek za přijaté prostředky se účtuje na analytický účet, který je
mapován do položky výkazu Kapitálové fondy.
V případě prodeje důchodových jednotek se částka odúčtuje z analytického účtu mapovaného do položky výkazu
Kapitálové fondy na analytický účet mapovaný do položky výkazu Ostatní pasiva a následně je odeslána částka
z účtu Fondu na běžný účet Společnosti, ze kterého je po přijetí prostředků ze všech fondů dle klientovi zvolené
strategie vyplacena jednou částkou.
2.7 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.
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
Celkem

14. 11. 2016
0
0

30. 6. 2016
268 519
268 519

K 30. 6. 2016 (datu vstupu Fondu do likvidace a nutnosti vyplatit veškeré prostředky klientům nejpozději do konce
roku 2016), byly veškeré prostředky ponechány na běžných účtech Fondu. Dne 14. 11. 2016 došlo k převedení všech
prostředků na běžný účet Společnosti.
3.2 Ostatní pasiva
Ostatní pasiva ve výši 826 tis. Kč k 30. 6. 2016 zahrnovala prostředky klientů, které byly přijaty na běžný účet Fondu
během posledního cyklu ve výši 39 tis. Kč a nebyly za ně nakoupeny důchodové jednotky. Zbylou část ve výši
787 tis. Kč k 30. 6. 2016 tvořily závazky za Společností z titulu poplatků za obhospodařování a zhodnocení fondu
viz. bod 3.6
Fond ve sledovaném období 2016 neměl závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem.
3.3 Vlastní kapitál
K 30. 6. 2016 činil vlastní kapitál Fondu 267 693 tis. Kč. Ztráta k 30. 6. 2016 je ve výši 720 tis. Kč byla uhrazena
z Nerozděleného zisku z předchozích období. Zbývající část vlastního kapitálu tvořila položka Kapitálové fondy ve
výši 260 975 tis. Kč. Fond za účetní období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 dosáhl ztráty ve výši 303 tis. Kč. K 14. 11. 2016
vykazuje vlastní kapitál Fondu po odprodeji důchodových jednotek a vyplacení prostředků z Fondu nulovou výši.
Pohyby ve vlastním kapitálu během období 1. 7. 2016–14. 11. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.
(v tis. Kč)

Zůstatek k 30. 6 2016
Zisk 1. 1. 2016–30. 6. 2016
Ztráta 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Nákup důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 1. 7. 2016–8. 11. 2016
Zůstatek k 8. 11. 2016
Prodej důchodových jednotek 9. 11. 2016–14. 11. 2016
Zisk 8. 11. 2016–14. 11. 2016 (zaokrouhlovací rozdíl)
Zůstatek k 14. 11. 2016

Kapitálové
fondy
260 975
0
0
3 244
-209
264 010
-270 425
0
-6 415

HV ve
schvalovacím
řízení
-720
720
-291
0
0
-291
0
-12
-303

Neuhrazená ztráta
z předchozích
období
7 438
-720
0
0
0
6 718
0
0
6 718

Vlastní
kapitál
267 693
0
-291
3 244
-209
270 437
-270 425
-12
0

„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 hodnoty důchodové jednotky Fondu k poslednímu dni ocenění 8. 11. 2016:
Počet důchodových jednotek ve Fondu: 249 331 727,2101
Hodnota Vlastního kapitálu (v Kč): 270 437 103,59
Aktuální hodnota důchodové jednotky: 1,0846
Fond dosáhl v období od 1. 7. 2016 do 8. 11. 2016 výkonnosti ve výši -0,11 %.
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3.4 Úrokové výnosy
(údaje v tis. Kč)
Z běžných účtů
Z termínových vkladů
Z cenných papírů
Úrokové výnosy celkem

14. 11. 2016
1
0
0
1

30. 6. 2016
41
41
3
85

Na počátku roku 2016 držel Fond peněžní prostředky na účtech termínovaných vkladů a v českých státních
pokladničních poukázkách. Termínované vklady i české státní pokladniční poukázky byly splaceny v první polovině
roku a peněžních prostředky ponechány na běžných účtech, kde byla nastavená nulová nebo velmi nízká úroková
sazba.
3.5 Ostatní provozní náklady
Položku ostatních provozních nákladů ve výši 11 tis. Kč tvoří zaokrouhlovací rozdíl, který vzniká z titulu vedení
evidence důchodových jednotek a hodnoty jednotky na 4 desetinná místa v porovnání s evidovaným celkovým
majetkem Fondu na 2 desetinná místa.
3.6 Náklady na poplatky
Položku Náklady na poplatky a provize k 14. 11. 2016 ve výši 293 tis. Kč (k 30. 6. 2016: 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

14. 11. 2016
293
0
293

v %
0,3
0,0

30. 6. 2016
787
0
787

v %
0,6
10,0

3.7 Zisk/ztráta z finančních operací
(údaje v tis. Kč)
Ztráty/zisky z devizových operací
Ztráty/zisky ze změny reálné hodnoty cenných papírů
Čistý zisk (+) /ztráta (-) z finančních operací celkem

14. 11. 2016
0
0
0

30. 6. 2016
-3
-15
-18

V průběhu roku 2016 nebyly realizovány žádné prodeje cenných papírů, došlo pouze ke splacení českých státních
pokladničních poukázek v první polovině roku 2016, které se přeceňovaly na reálnou hodnotu do nákladů a výnosů
Fondu. Ztrátu z devizových operací tvoří kurzové rozdíly vyplývající z přecenění běžných účtů v cizí měně, kde
společnost měla část finančních prostředků, které na konci ledna 2016 převedla na běžné účty v Kč.

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.
K datu vstupu do likvidace 30. 6. 2016 Fond držel pouze likvidní aktiva v podobě běžných vkladů u regulovaných
bank splatných na požádání, aby byl Fond schopen vyplatit klientům peněžní prostředky do konce roku 2016.
Z pohledu systému řízení rizik se Společnost zaměřila v období od 1. 7. 2016 na řízení, monitorování především
kreditního rizika. Toto riziko bylo řízeno v rámci schválených maximálních pozic vůči subjektu (protistrana)
na základě ratingu Subjektu.
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 evidoval k 30. 6. 2016 celkovou hodnotu portfolia svěřenou ke správě Společnosti ve výši 267 693 tis. Kč.
Část portfolia Fondu ve výši 76 027 tis. Kč k 30. 6. 2016 byla předána k obhospodařování IKS.
Fond se neúčastní žádného soudního sporu.

6. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Aktiva
Komerční banka, a.s.
Výnosy
Komerční banka, a.s.

14. 11. 2016

30. 6. 2016

Běžný účet v KB

0

92 025

Úroky z běžného účtu v KB

0

41

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi datem účetní závěrky a okamžikem jejího sestavení nastaly události, které jsou popsány v bodu č. 1 této přílohy
mimořádné účetní závěrky.
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti.

Datum sestavení
22. prosince 2016

Podpis statutárního zástupce

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Mgr. Petr Strnad

Předseda představenstva

Člen představenstva

