ROZVAHA (v tis. Kã)
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva

31. 12. 1999 31. 12. 2000 31. 12. 2001
3 570 288

4 441 834

5 168 992

2 515 249

2 803 426

4 070 320

dlouhodob˘ finanãní majetek

2 359 499

2 667 845

3 946 046

dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

144 537

125 606

101 045

11 213

9 975

23 229

1 002 953

1 516 449

933 083

dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
ObûÏná aktiva
krátkodobé pohledávky

99 519

22 248

25 710

903 434

1 494 200

907 133

52 086

121 959

165 589

PASIVA CELKEM

3 570 288

4 441 834

5 168 992

Vlastní kapitál

3 492 200

4 389 261

5 088 475

finanãní majetek
Ostatní aktiva

základní kapitál

100 000

100 000

100 000

kapitálové fondy

3 024 492

3 816 561

4 453 937

244 683

305 763

364 318

0

0

0

123 025

166 937

170 220

fondy tvoﬁené ze zisku
HV minul˘ch let
HV za úãetní období
Cizí zdroje

73 762

34 251

57 247

rezervy

50 810

25 375

41 081

krátkodobé závazky

22 952

8 876

16 166

0

0

0

4 326

18 322

23 270

bankovní úvûry
Ostatní pasiva

V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kã)

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 2001

Finanãní v˘nosy

40 834 749

71 625 696

61 341 729

Finanãní náklady

(40 564 923)

(71 335 600)

(61 065 705)

269 826

290 096

276 024

(121 274)

(125 690)

(90 455)

(25 009)

2 358

(15 625)

DaÀ z pﬁíjmÛ

(343)

121

235

Mimoﬁádn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek

(175)

52

41

123 025

166 937

170 220

HV z finanãních operací
Provozní hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed tvorbou
a zúãtováním rezerv a opravn˘ch poloÏek
Rezervy, opravné poloÏky a ãasové rozli‰ení

HV za úãetní období

SloÏení vrcholov˘ch orgánÛ
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(k 31. 1. 2001):
Ing. Jiﬁí Plí‰ek, pﬁedseda
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02/6107 5116 –7
E-mail: pfcs@pfcs.cz
Internet: www.pfcs.cz

V˘roãní zpráva
2001

Úvodní slovo pﬁedsedy pﬁedstavenstva

V˘voj majetku a poãtu klientÛ
Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s.

V˘voj hospodáﬁského v˘sledku
a provozních nákladÛ na jednoho klienta

VáÏení klienti, akcionáﬁi a obchodní pﬁátelé,
6 000

rád bych v úvodu v˘roãní zprávy Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., zhodnotil uplynul˘ rok
z pohledu v˘voje sektoru penzijního pﬁipoji‰tûní v âeské republice. Sektor penzijního pﬁipoji‰tûní v roce 2001 nadále rostl a dokázal tak, Ïe penzijní pﬁipoji‰tûní je nedílnou souãástí finanãních sluÏeb
a je klienty vnímáno jako stabilní a bezpeãn˘ produkt, navíc díky státním pﬁíspûvkÛm a daÀov˘m úlevám velice atraktivní.
O v˘znamu postavení Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., na trhu svûdãí fakt, Ïe se v prÛbûhu roku 2001 stal nejvût‰ím penzijním fondem v âeské republice podle poãtu klientÛ. Tohoto postavení bylo dosaÏeno díky zvy‰ování klientského komfortu, díky vyuÏívání synergick˘ch efektÛ, které
nabízí spolupráce s ostatními ãleny Finanãní skupiny âeské spoﬁitelny, ale pﬁedev‰ím díky vzrÛstající dÛvûﬁe na‰ich klientÛ.
Pﬁívlastek nejvût‰í penzijní fond v âeské republice v Ïádném pﬁípadû nezavdává pﬁíãinu k usínání na vavﬁínech, naopak je závazkem do budoucna a motivem k je‰tû razantnûj‰ímu uplatÀování zásady: „ná‰ klient je vÏdy na prvním místû“.

Ing. Jiﬁí Plí‰ek,
pﬁedseda pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel

V˘voj nejdÛleÏitûj‰ích ekonomick˘ch ukazatelÛ
(tis. Kã)
Aktiva celkem
Majetek na osobních úãtech klientÛ *)
Základní jmûní
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek z finanãních operací
Provozní hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed tvorbou
a zúãtováním rezerv a opravn˘ch poloÏek
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

1999
3 570 288
3 236 299
100 000
269 826

2000
4 441 834
4 232 927
100 000
290 096

2001
5 168 992
4 985 709
100 000
276 024

(121 274)
123 025

(125 690)
166 937

(90 455)
170 220

*) V majetku na osobních úãtech klientÛ jsou zahrnuty dosud nepﬁipsané státní pﬁíspûvky za ãtvrté
ãtvrtletí.
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Na obchodní dynamice Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., se v roce 2001 v˘raznû podílel
rozvoj spolupráce s podnikateli a komunální sférou. V rámci firemního programu pro zamûstnavatele, kter˘ umoÏÀuje zvy‰ování ãistého pﬁíjmu zamûstnancÛ pﬁi souãasné úspoﬁe osobních nákladÛ,
mûl na konci roku Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., navázán obchodní vztah s více neÏ 2 300 zamûstnavateli. Vedle ve‰ker˘ch daÀov˘ch zv˘hodnûní garantovan˘ch státem ve vztahu zamûstnavatel
– zamûstnanec nabízí penzijní fond sv˘m partnerÛm rovnûÏ bezplatné poradenství.
Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., zavedl od 1. ledna 2001 pro své klienty nov˘ vûrnostní program, v jehoÏ rámci získají po splnûní podmínek bezplatnû Ïivotní a úrazové poji‰tûní s pojistn˘m
krytím aÏ do v˘‰e 1 mil. Kã. Pro klienty není v˘hodné vybírat finanãní prostﬁedky ze svého osobního úãtu ihned po splnûní podmínek pro jejich v˘bûr, protoÏe tak pﬁijdou o finanãnû velmi zajímavou
Ïivotní pojistku. V roce 2001 Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., zaznamenal téÏ nárÛst mûsíãních
úloÏek klientÛ. Stále vût‰í ãást klientÛ si na penzijní pﬁipoji‰tûní ukládá mûsíãní úloÏku vy‰‰í neÏ
500 Kã, coÏ jim umoÏÀuje ãerpání daÀov˘ch v˘hod.
V prÛbûhu roku 2001 zaãal Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., v rámci zvy‰ování klientského
komfortu a zkvalitÀování sluÏeb vyuÏívat k obsluze klientÛ vedle cca 680 poboãek âeské spoﬁitelny
rovnûÏ nové Klientské centrum âeské spoﬁitelny. Klienti zde mohou získat nejen informace o penzijním pﬁipoji‰tûní prostﬁednictvím Informaãní linky Finanãní skupiny âeské spoﬁitelny nebo Servisu 24,
ale i uzavﬁít smlouvu nebo modifikovat podmínky své stávající smlouvy o penzijním pﬁipoji‰tûní.
Ing. Ale‰ Poklop,
ﬁeditel úseku obchodu a marketingu

V˘voj poãtu klientÛ
Poãet klientÛ celkem
Poãet pﬁíjemcÛ penzí

1999
255 294
499

2000
309 727
664

2001
360 781
753

Obchodní v˘sledky
Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., zaujal v prÛbûhu roku 2001 pozici nejvût‰ího penzijního fondu v âeské republice podle poãtu klientÛ. Na konci roku 2001 dosáhl trÏní podíl Penzijního fondu
âeské spoﬁitelny, a.s., hranice 14,4 %. Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., zároveÀ patﬁil k penzijním fondÛm s nejvût‰ím objemem majetku na osobních úãtech klientÛ.
Díky dÛslednému uplatÀování seriózní obchodní politiky uzavﬁelo novou smlouvu s Penzijním fondem âeské spoﬁitelny, a.s., v prÛbûhu uplynulého roku 96 tis. klientÛ. Na konci roku 2001 poskytoval Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., své sluÏby více neÏ 360 tis. klientÛ. Oproti minulému roku
tak vzrostl celkov˘ poãet klientÛ o témûﬁ 17 %.
Pozitivní v˘voj zaznamenal Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., i v nárÛstu majetku na osobních
úãtech klientÛ. Majetek na osobních úãtech klientÛ Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., dosáhl
na konci roku 2001 ãástky 4,986 mld. Kã a zv˘‰il se tak oproti roku 2000 o 18 %.
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Penzijnímu fondu âeské spoﬁitelny, a.s., se tak podaﬁilo v˘raznû sníÏit celkové prÛmûrné provozní náklady na jednoho klienta z 444 Kã v roce 2000 na 268 Kã v roce 2001 a pﬁispût tím k celkovû vy‰‰ímu zisku k rozdûlení klientÛm.
Ing. Jan Divi‰,
ﬁeditel úseku finanãního ﬁízení

Struktura portfolia
■ 12 % akcie a podílové listy
■

2 % nemovitosti

■

4 % termínované vklady

Struktura portfolia (v %)

■ 18 % pokladniãní poukázky
■ 64 % dluhopisy

Portfolio dluhopisÛ (v %)
■ 10 % dluhopisy PLN
■ 34 % dluhopisy HUF
■ 56 % dluhopisy CZK

Finanãní v˘sledky
V roce 2001 vytvoﬁil Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., zisk po zdanûní ve v˘‰i 170 mil. Kã a zv˘‰il tak opût svoji profitabilitu oproti loÀskému roku.
K meziroãnímu rÛstu zisku do‰lo i navzdory dal‰ímu poklesu úrokov˘ch sazeb a zv˘‰ené obchodní dynamice v prÛbûhu roku 2001. Vy‰‰í zisk byl dosaÏen pﬁedev‰ím dodrÏováním konzervativních pravidel investování, rÛstem celkového objemu aktiv pod správou a efektivním vyuÏitím
stávajících zdrojÛ fondu.
V oblasti správy finanãních aktiv sledoval Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., svÛj strategick˘ cíl
– dosaÏení co nejvy‰‰ího zhodnocení majetku pﬁi zachování nízké míry finanãních rizik uskuteãnûn˘ch
investic v dlouhodobém horizontu. K naplnûní tohoto cíle byly investovány finanãní prostﬁedky zejména do ãesk˘ch dluhopisÛ s nízk˘m stupnûm rizika nesplacení, do dluhopisÛ maìarsk˘ch a polsk˘ch a do státních pokladniãních poukázek. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek z finanãních operací dosáhl v˘‰e
276 mil. Kã.
Provozní náklady Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., dosáhly v roce 2001 v˘‰e 90 mil. Kã.
V porovnání s rokem 2000 do‰lo v oblasti provozních nákladÛ ke sníÏení o témûﬁ 40 mil. Kã. Rozhodující mûrou se na provozních nákladech fondu podílely v˘daje spojené s v˘raznou obchodní dynamikou. Na druhé stranû pak do‰lo k v˘razné redukci vybran˘ch poloÏek provozních nákladÛ.

Penzijní fond âeské spoﬁitelny, a.s., aktivnû vyuÏil v uplynulém roce devizovou licenci pro obchodování na zahraniãních finanãních trzích. Tato licence poskytla prostor ke zvy‰ování finanãních v˘nosÛ v porovnání s v˘nosy dosahovan˘mi na domácím trhu a sníÏila riziko spojené s investováním na
jediném finanãním trhu.
Témûﬁ 83 %, a tedy nejv˘znamnûj‰í ãást portfolia, pﬁedstavovaly dluhopisy bonitních emitentÛ
(64 %) a státní pokladniãní poukázky (18 %). Podíl akcií a podílov˘ch listÛ se meziroãnû sníÏil na 12 %
a reagoval tak pruÏnû na nepﬁízniv˘ v˘voj na akciov˘ch trzích v uplynulém roce. V portfoliu Penzijního fondu âeské spoﬁitelny, a.s., byly v akciové ãásti portfolia zastoupeny v˘hradnû akcie podnikÛ
a bank patﬁících na ãeském akciovém trhu k nejlikvidnûj‰ím.
Ing. Jan Divi‰,
ﬁeditel úseku finanãního ﬁízení

