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R O Z V A H A (v tis. Kã) 30. 6. 1999 30. 6. 2000 30. 6. 2001

AKTIVA CELKEM 2 993 616 3 935 565 4 520 099

Stálá aktiva 2 413 047 2 353 420 3 426 565

finanãní investice 2 316 347 2 214 687 3 283 969

hmotn˘ investiãní majetek 87 650 128 736 129 598

nehmotn˘ investiãní majetek 9 050 9 996 12 998

ObûÏná aktiva 573 884 1 579 515 1 025 688

zásoby 0 0 297

krátkodobé pohledávky 57 356 54 570 37 789

finanãní majetek 516 528 1 524 945 987 602

Ostatní aktiva 6 685 2 630 67 846

PASIVA CELKEM 2 993 616 3 935 565 4 520 099

Vlastní jmûní 2 825 964 3 867 987 4 403 076

základní jmûní 250 000 100 000 100 000

kapitálové fondy 2 531 909 3 337 123 3 791 204

fondy tvofiené ze zisku 100 383 344 396 415 918

HV minul˘ch let (118 293) 0 0

HV za úãetní období 61 965 86 468 95 954

Cizí zdroje 164 601 38 794 39 402

rezervy 25 046 24 000 24 250

krátkodobé závazky 139 555 14 794 15 152

bankovní úvûry 0 0 0

Ostatní pasiva 3 051 28 784 77 621

V ¯ K A Z  Z I S K Ò  A  Z T R Á T  (v tis. Kã) 30. 6. 1999 30. 6. 2000 30. 6. 2001

Finanãní v˘nosy 21 985 235 30 402 522 36 175 428

Finanãní náklady 21 858 403 30 227 827 36 019 072

HV z finanãních operací 126 832 174 695 156 356

Provozní náklady (64 867) (68 234) (60 404)

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 0 (19 992) 2

HV ZA ÚâETNÍ OBDOBÍ 61 965 86 468 95 954
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Ve druhé polovinû roku oãekává Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., dal‰í nárÛst zájmu
o ukládání prostfiedkÛ na penzijní pfiipoji‰tûní, a to jak ze strany souãasn˘ch klientÛ, tak i klien-
tÛ zcela nov˘ch. Na konci roku lze totiÏ jednorázovû na penzijní pfiipoji‰tûní vloÏit vy‰‰í ãástku,
kterou lze uplatnit jako odpoãet od základu danû z pfiíjmÛ za cel˘ uplynul˘ kalendáfiní rok. Roãnû
mÛÏe klient tímto zpÛsobem sníÏit daÀov˘ základ aÏ o 12 000 Kã.

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., zavedl od 1. ledna 2001 pro své klienty nov˘ vûrnostní
program, v jehoÏ rámci jsou za splnûní urãit˘ch podmínek bezplatnû Ïivotnû poji‰tûni aÏ na 1 mi-
lion Kã. Pro klienty není v˘hodné vybírat finanãní prostfiedky ze svého osobního úãtu ihned po spl-
nûní podmínek pro jejich v˘bûr, protoÏe tak pfiijdou o finanãnû velmi zajímavou Ïivotní pojistku.
Naopak je nyní pro klienty v˘hodnûj‰í zv˘‰it svoji úloÏku tak, aby zÛstatek na jejich osobním úãtu
co nejdfiíve dosáhl minimální v˘‰e 50 000 Kã.

Nov˘ dlouhodob˘ strategick˘ partner Finanãní skupiny âeské spofiitelny – rakouská Erste
Bank otevfienû deklaruje zájem o dal‰í úspû‰n˘ rozvoj penzijního pfiipoji‰tûní, a to pfiedev‰ím v ob-
lasti spolupráce se zamûstnavateli. K 30. ãervnu 2001 spolupracoval Penzijní fond âeské spofii-
telny, a.s., s jiÏ 1 600 klienty z fiad zamûstnavatelÛ a zájem nov˘ch klientÛ z této sféry nadále ros-
te. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., nabízí zamûstnavatelÛm kromû osobního poradenství také
ve‰kerá daÀová zv˘hodnûní garantovaná státem a v‰echny formy moderního platebního styku.

Ing. TaÈána Bene‰ová
fieditelka úseku obchodu a marketingu

Struktura portfolia

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., získal v uplynulém roce jako jeden z prvních penzijních
fondÛ devizovou licenci pro obchodování na zahraniãních finanãních trzích. Získání licence ote-
vfielo nov˘ prostor ke zvy‰ování finanãních v˘nosÛ a sníÏení rizika spojeného s investováním 
na jediném finanãním trhu. Toho Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., vyuÏil a nakoupil do svého
portfolia bankovní a státní dluhopisy vydané v polské a maìarské mûnû. 

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva

VáÏení klienti a obchodní pfiátelé,

dovolte mi, abych vás v úvodu Zprávy o hospodafiení Penzijního fondu âeské spofiitelny, a.s.,
za 1. pololetí 2001 informoval o tfiech v˘znamn˘ch událostech tohoto období. 

V ãervnu leto‰ního roku rozhodla valná hromada o zmûnû názvu spoleãnosti z pÛvodního
Spofiitelní penzijní fond, a.s., na Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Pro Vás jakoÏto klienty a ob-
chodní partnery je tento skutek signálem na‰í jasné pfiíslu‰nosti k finanãní skupinû nejsilnûj‰í
retailové banky na ãeském trhu – âeské spofiitelny, a.s. Ihned dodávám, Ïe zmûna názvu nemá
sebemen‰í dopad do závazkÛ spoleãnosti smûrem ke klientÛm a obchodním partnerÛm. TaktéÏ
základní pilífie filozofie spoleãnosti – zvy‰ování klientského komfortu a profesionální správa ma-
jetku zÛstávají nemûnné. 

V ãervnu byly téÏ na úãty klientÛ pfiipsány v˘nosy za rok 2000. V˘nosy dosáhly v˘‰e 4,2 %,
coÏ pfiedstavuje zhodnocení nad inflaci a dokazuje, Ïe investiãní politika fondu sledující dlouho-
dob˘ a stabilní v˘nos pro klienty je zdravá.

V bfieznu leto‰ního roku do‰lo ke zmûnû akcionáfiské struktury penzijního fondu. Vût‰inov˘
vlastník – âeská spofiitelna, a.s., získal od men‰inového vlastníka – Investiãní spoleãnosti âes-
ké spofiitelny, a.s., jeho podíl a stal se jedin˘m akcionáfiem fondu. 

Ing. Jifií Plí‰ek
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

V˘voj nejdÛleÏitûj‰ích ekonomick˘ch ukazatelÛ (v tis. Kã)

30. 6. 1999 30. 6. 2000 30. 6. 2001
Aktiva celkem 2 993 616 3 935 565 4 520 099
Majetek na osobních úãtech klientÛ 2 654 497 3 705 161 4 369 855
Základní jmûní 250 000 100 000 100 000
Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací 126 832 174 695 156 356
Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek pfied tvorbou
a zúãtováním rezerv a opravn˘ch poloÏek (64 867) (68 234) (60 404)
Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období 61 965 86 468 95 954

V˘voj poãtu klientÛ
30. 6. 1999 30. 6. 2000 30. 6. 2001

Poãet nov˘ch klientÛ za 1. pololetí 25 922 41 021 51 124
Poãet klientÛ celkem 205 296 280 668 332 167

Obchodní v˘sledky

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., se stal k 30. ãervnu 2001 nejvût‰ím penzijním fondem
podle poãtu klientÛ. Své finanãní prostfiedky mu od poãátku roku svûfiilo do správy dal‰ích 51 ti-
síc nov˘ch klientÛ, coÏ ve srovnání se stejn˘m obdobím minulého roku znamená zv˘‰ení poãtu
nov˘ch klientÛ o ãtvrtinu. 

Vysoká dÛvûra klientÛ v kvalitu a spolehlivost správy finanãních prostfiedkÛ v Penzijním fon-
du âeské spofiitelny, a.s., se projevila i v tom, Ïe pfies urãitou stagnaci poãtu úãastníkÛ penzij-
ního pfiipoji‰tûní v âeské republice se poãet klientÛ fondu zv˘‰il meziroãnû o více neÏ 18 %
a k 30. ãervnu 2001 pfiesáhl 330 tisíc. Objem prostfiedkÛ na osobních úãtech klientÛ dosáhl
4,370 mld. Kã.

Témûfi 76 %, a tedy nejv˘znamnûj‰í ãást portfolia, pfiedstavovaly dluhopisy bonitních emi-
tentÛ (54 %) a pokladniãní poukázky (22 %). Relativnû vysok˘ objem pokladniãních poukázek byl
zpÛsoben oãekáváním vhodného okamÏiku k nákupu jin˘ch cenn˘ch papírÛ. Podíl akcií a podílo-
v˘ch listÛ se sníÏil na 16 %. V akciové ãásti portfolia byly zastoupeny podílové listy jiÏ otevfie-
n˘ch podílov˘ch fondÛ a akcie podnikÛ a bank.

Ing. Jan Divi‰
fieditel úseku finanãního fiízení

Finanãní v˘sledky

V první polovinû roku 2001 hospodafiil Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., se ziskem
95,954 mil. Kã. V porovnání se stejn˘m obdobím loÀského roku do‰lo k nárÛstu zisku o 10 %.
Mezi hlavní faktory úspû‰ného hospodafiení patfií tlak na minimalizaci provozních nákladÛ, jejichÏ
v˘‰e ãinila v prvním pololetí leto‰ního roku 60,404 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje pokles provozních
nákladÛ v porovnání se stejn˘m obdobím loÀského roku o 11,5 %. V první polovinû roku byly pro-
vozní náklady spojeny zejména se získáváním nov˘ch klientÛ a zvy‰ováním komfortu na‰ich kli-
entÛ. Optimalizace provozních nákladÛ zÛstává jednou z hlavních priorit ve finanãní oblasti. 
O úspû‰né práci v této oblasti svûdãí klesající objem provozních nákladÛ na jednoho klienta.

Na stranû v˘nosové bylo pfii respektování zásad obezfietného podnikání a orientace fondu
na bezpeãn˘ a stabilní v˘nos pro klienty dosaÏeno zisku ve v˘‰i 156,4 mil. Kã. Celková v˘‰e 
aktiv pod správou Penzijního fondu âeské spofiitelny, a.s., dosáhla k polovinû roku 2001 hodnoty
4,5 mld. Kã a meziroãnû vzrostla témûfi o 600 mil. Kã oproti pololetí minulého roku. 

Ing. Jan Divi‰
fieditel úseku finanãního fiízení
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V˘voj majetku a poãtu klientÛ 
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