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ÚVODNÍ SLOVO

Milí partneři, klienti a kolegové,

rok 2007 je tu a já bych se rád v krátkosti ohlédl za rokem 2006. Mám radost, že mohu říci: „Rok 2006 byl pro ING velmi 
úspěšný“. Podařilo se nám totiž naplnit cíle, které jsme si na jeho začátku určili: 

   Rozšířili jsme distribuci – k vynikajícím výsledkům významně přispěli nezávislí makléři.
   Obohatili jsme produktové portfolio o nové produkty životního pojištění. 
   V zájmu klientů a akcionářů jsme investovali do vylepšení procesů, které nám pomáhají udržet nízké náklady.
    Na globální i místní úrovni jsme pomáhali charitativními aktivitami v rámci programu ING Šance pro děti (ING Chan-

ces for Children).

Prostřednictvím nejlepších produktů i služeb (oceněných nezávislými výzkumy a cenami) jsme v roce 2006 pomáhali našim 
klientům zacházet s jejich úsporami. Zároveň jsme vyvinuli nové inovativní produkty a podporovali produkty již existující. 
Jsme velmi šťastní, že všechny patří k nejlepším ve svých třídách. Zároveň jsme rozvíjeli profesionální poradenství poskyto-
vané jak naši vlastní Obchodní službou, tak i nezávislými makléři a dalšími našimi distribučními kanály.

ING nabízí klientům spoření v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Pro krátkodobé spoření je určen 
účet ING Konto, střednědobé investice pokrývají podílové fondy ING a dlouhodobému dominují životní pojištění a penzijní 
připojištění. Všechny tyto formy investic „made by ING“ si standardně udržují velice vysokou kvalitu, kterou potvrzují i opa-
kovaná ocenění.

Jsme hrdí, že v roce 2006 získala ING několik ocenění ve dvou nezávislých soutěžích. V soutěži Zlatá koruna 2006 získaly 
již potřetí nejvyšší ocenění Životní pojištění Investor Plus a podílový fond ING Český akciový fond. Stříbro si odneslo 
ING Penzijní připojištění (které se v historii soutěže nikdy neumístilo hůře než na druhém místě). Ani v soutěži Master-
Card Banka Roku 2006 se ING neztratila. Životní pojištění Investor Plus získalo již podruhé titul Životní pojištění roku 
2006 a ING Penzijní fond obsadil druhou příčku v kategorii Penzijní fond roku 2006.

Všechna tato ocenění jsou vlastně především vítězstvím klientů. Potvrzují, že klienti ING si vybrali dobře. Zároveň je lze 
považovat i za vítězství ING. Potvrzuji, že způsob, jakým se produkty vyvíjí, je správný.

Obchodní výsledky roku 2006

Rok 2006 byl velmi úspěšný pro ING i její klienty. Retailová část společnosti ING zaznamenala růst všech hlavních ukazatelů 
- počtu klientů, uzavřených smluv, objemu předepsaného pojistného i spravovaných aktiv. Růst těchto ukazatelů odpovídá 
celosvětovým výsledkům fi nanční skupiny ING.

Retailová část ING ČR (životní a zdravotní pojištění, penzijní fond, podílové fondy, spořicí účet a hypotéky) zaznamenala 
17% nárůst aktiv ve správě na 65,57 miliard korun. Také čistý zisk se zvedl o 16 % a na konci roku dosáhl hodnoty 1,63 
mld. Kč. K 31. prosinci 2006 mělo s ING sjednanou smlouvu 754 873 klientů, což je o 7 % více než v roce 2005. Hlavní 
objem uskutečněných obchodů připadá na životní pojištění.

ING Penzijní fond potvrdil svoji pozici dlouhodobě nejlépe zhodnocujícího penzijního fondu na českém trhu, svým klien-
tům připsal 3,6% zhodnocení.

Životní pojištění od ING  hrálo v roce 2006 významnou roli. Investiční životní pojištění Investor Plus zaznamenalo v loň-
ském roce nárůst prodejů o 56 % a objem ročního pojistného vzrostl o 72 %. K 31. prosinci 2006 si životní pojištění Investor 
Plus sjednalo 150 000 klientů, což odpovídá 1,42 miliardě korun objemu ročního pojistného. 
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Zároveň jsme představili i nové Životní pojištění RODINA, které znamenal inovaci na českém trhu. Jako jediný produkt 
životního pojištění umožňoval pojistit v rámci jediné smlouvy hned dvě dospělé osoby (manžele, partnery, otce a dceru, 
apod.) a několik dětí. Každému pojištěnému lze přitom pojištění upravit přímo na míru díky dvanácti připojištěním, ze kte-
rých si může vybrat.

Spořicí účet ING Konto, který ING nabízí už od roku 2001, od nás získal v roce 2006 poprvé výraznou komunikační pod-
poru. Díky ní se stále víc a více lidí dozvědělo o výhodách spořicího účtu s vysokým úrokem, žádnými poplatky a s nulovou 
výpovědní lhůtou. To ale není vše. ING Konto se stalo naší marketingovou prioritou pro rok 2007. V tomto roce plánujeme 
rozvinout plnou podporu přímé distribuce tak, jak ji už po léta úspěšně používají naši kolegové z ING Direct.

Plány ING

Jsem velmi hrdý na to, že Střední Evropa – region, ve kterém hraje Česká republika významnou roli – se stala růstovým 
motorem celé globální ING. Generální ředitel ING Michel Tilmant řekl, že právě Střední Evropa a region Asie-Pacifi k jsou 
oblastmi, ve kterých vidí ING obrovský potenciál růstu. A věřte mi, že Česká republika a Slovensko jsou „motory tohoto 
motoru“. 

Současný stav nám ale rozhodně nestačí. Naše plány jsou mnohem ambicióznější. Rádi bychom do roku 2009 zdvojnásobili 
náš stávající business v České republice a Slovensku. Vyčísleno konkrétně toto předsevzetí znamená, že bychom chtěli mít 
2 milionů klientů a 6 miliard EUR aktiv ve správě.

Věřím, že v roce 2007 uděláme velký krok k naplnění našich velkolepých plánů.

Dick Okhuijsen
Předseda výkonné rady a generální ředitel ING ČR a SR
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FINANČNÍ SKUPINA ING

Historie společnosti ING sahá až do roku 1845, kdy se dva podnikaví pojišťovací agenti rozhodli osamostatnit a založili 
malou pojišťovnu De Nederlanden van 1845. V té době hrálo pojišťovnictví a bankovnictví prvořadou roli při budování 
pověstné nizozemské ekonomiky. Malá pojišťovna se postupně rozrůstala, nabírala sílu a výsledkem je současná meziná-
rodní fi nanční skupina ING.

Dnešní struktura ING vznikala v letech 1989 až 1991 prostřednictvím dvou fúzí. Ty spojily tři přední holandské fi nanční insti-
tuce: NMB Bank, Postbank a největší holandskou pojišťovnu Nationale-Nederlanden. Rok 1991 je tedy možno považovat 
za rok zrodu ING Group.

V roce 1989 došlo v České republice (tehdy ještě Československu) ke změně režimu a zahájení ekonomické reformy. Byl 
mimo jiné umožněn vstup zahraničních fi nančních společností na trh.
Jednou z prvních institucí, které na tento nový trh vstoupily, byla společnost ING, která zde začala v roce 1991 působit 
v oblasti bankovnictví. S následujícím vývojem českého trhu se otevíraly i další možnosti, kterých fi nanční skupina ING 
využila a postupně tak uvedla na český trh v roce 1992 pojišťovnu ING (tehdy pod značkou Nationale-Nederlanden) a v roce 
1995 penzijní fond ING (tehdy Průmyslový penzijní fond).

V roce 2001 vstoupila fi nanční skupina ING na trh s další novinkou, byl jí ucelený program zaměstnaneckých výhod ING 
Employee Benefi ts. ING Employee Benefi ts nabízí komplexní nabídku fi nančních benefi tů „šitou na míru“ každé konkrétní 
společnosti. ING má v této oblasti dlouholeté mezinárodní zkušenosti, které zužitkovala k tomu, aby se stala jedničkou mezi 
poskytovateli zaměstnaneckých výhod a zaujala výrazně největší část trhu.

Dnes působí fi nanční skupina ING v České republice v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, správy aktiv a v neposlední řadě 
i penzijního připojištění. 3. ledna 2007 došlo ke změně označení fi rmy. Zjednodušením původního názvu vznikly ING Životní 
pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku a ING pojišťovna, a.s.

Jedním ze špičkových produktů fi nanční skupiny ING je ING Konto. Tento depozitní bankovní produkt se zaměřením na 
spoření je určen především fyzickým osobám a těší se již několikátým rokem velké oblibě. Kromě nadstandardně vysokého 
úročení je účet ING Konto charakteristický možností okamžitého výběru peněz bez výpovědní lhůty nebo nulovými poplatky 
za zřízení a vedení účtu či realizaci transakcí. 

ING poskytuje svým klientům také kvalitní pojištění. ING Investor Plus pokrývá kromě životního pojištění také rozmanitá 
pojistná rizika a nabízí investici do interních fondů ING podle vlastního výběru. Tento fl exibilní produkt tak umožňuje klien-
tům reagovat na aktuální potřeby a pružně měnit rozsah pojistné smlouvy. 

Nadstandardně vysoké zhodnocení nabízí ING také těm, kteří chtějí spořit na stáří. ING Penzijní fond je ideálním řešením 
pro všechny, kteří chtějí využít státního příspěvku a zároveň nechat své úspory růst tak, aby i po odchodu do důchodu měli 
zajištěnu solidní životní úroveň. 

ING, globální fi nanční instituce holandského původu, dnes nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 
ve více než 50 zemích světa. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Fortune je ING z hlediska tržeb největší fi nanční institucí 
na světě. ING je v České republice vnímána jako stabilní a důvěryhodná společnost, což podporuje celá řada domácích 
i mezinárodních ocenění, která fi nanční skupina ING získala a získává prakticky ve všech oblastech svého působení.



ING Penzijní fond, a.s.

[6]

ING A SPONZORING

Finanční skupina ING věnuje v České republice, stejně jako v ostatních zemích, ve kterých působí, pozornost aktivitám, 
které mají vliv na její vnímání v daném regionu.

ING spojuje celosvětově své reklamní aktivity se sportem. Příkladem může být ING Amsterdam Marathon v Holandsku, ING 
Europe Marathón v Lucembursku nebo ING Georgia Marathon v Americe.
V České republice fi nanční skupina ING v průběhu roku 2006 ukončila smluvní vztah s Českomoravským fotbalovým sva-
zem, s nímž byla spojována několik předchozích let. Toto rozhodnutí vyplynulo ze skutečnosti, že ING zahájila pro sezonu 
počínající rokem 2007 tříletou kampaň ve spolupráci s úspěšným týmem F1 Renault. Nově vzniklý tým ING Renault se 
představí již od prvního závodu nového ročníku mistrovství světa 2007. Vozy stáje ING Renault budou v tomto ročníku pilo-
tovat jak zkušený Giancarlo Fisichella, působící u stáje Renault již tři roky, tak vycházející hvězda závodů Formule 1 Heikki 
Kovalainen, který se v barvách nově vzniklého týmu objeví vůbec poprvé.

Portfolio marketingových aktivit zahrnuje nejen sportovní oblast, ale zastřešuje i řadu kulturních a společenských projek-
tů. V souladu s vlastními hodnotami a v rámci existující mezinárodní platformy ING Group podpořila v roce 2006 Národní 
galerii v Praze. Spolupráce přinesla vytvoření soupisového katalogu všech obrazů nizozemské provenience, náležejících do 
sbírky starého umění. Kolekce více než 600 obrazů nizozemských mistrů z období 17. a 18. století tvoří nejrozsáhlejší sou-
bor sbírky starého umění Národní galerie v Praze a může se měřit s největšími obdobnými sbírkami na celém světě. Vzniklý 
soupisový katalog bude sloužit nejen badatelům z řad odborné veřejnosti, ale bude též základním zdrojem informací pro 
širokou návštěvnickou obec.

V charitativní oblasti se ING Group zaměřila na pomoc dětem. Ve spolupráci s dětským fondem UNICEF se v roce 2006 podí-
lela a nadále podílí na mezinárodním projektu „ING Chances for Children“, jehož cílem je podpora vzdělání dětí různých 
kontinentů, v Brazílii, Etiopii a Indii. 

V České republice spolupracuje ING Group s obecně prospěšnou společností Klub interaktivního domu. Tato spolupráce 
přináší povzbuzení a podporu dětským pacientům ve Fakultní nemocnici v Praze – Motole na oddělení onkologie a hema-
tologie. 

Tradicí se již stal tzv. „Tulipánový den“, který ING Group podporuje spolu s dalšími významnými nizozemskými společnostmi 
již od roku 2001. V rámci „Tulipánového dne“ je představen a šířen dlouhodobý dobrovolnický program, který pomáhá 
zvládnout malým i větším pacientům motolské nemocnice těžké období jejich života. Záměrem je proměnit největší českou 
nemocnici alespoň na jeden den v Tulipánovou zahradu. Projektu se vždy účastní nejen návštěvníci , ale i samotní pacienti. 
Tulipánový den je pravidelně netradiční oslavou „Dne královny“ (nizozemského státního svátku) a v roce 2006 nad ním 
převzalo záštitu Velvyslanectví Nizozemského království v České republice.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno
ING Penzijní fond, a. s.

Právní forma
Akciová společnost

Sídlo
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO
63078074

Základní kapitál
50 000 000 Kč

Zakladatel a akcionář
ING Continental Europe Holdings B. V., Strawinskylaan 2631, Amsterdam, Nizozemské království

Depozitář
ING Bank N. V., organizační složka

Auditor
KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Statutární orgány k 31.12.2006
Představenstvo

Ing. Peter Polaško – jmenován 12.5.2006
Ing. Otakar Hrazdíra – jmenován 12.5.2006
Ing. Jiří Rusnok, předseda – jmenován 4.8.2006
Ing. Jan Šíbal – jmenován 4.8.2006
Ing. Eva Kopecká – jmenována 25.10. 2005

Dozorčí rada
Marek Provazník – uplynulo funkční období 23.1.2006
Marie Bartáková - uplynulo funkční období 23.1.2006
Ing. Zdeněk Vozník – odvolán 12.5.2006
Ing. Karel Veselý – jmenován 12.5.2006
Mgr. Jiří Běťák – jmenován 12.5.2006
Ing. Hana Sikorová – po uplynutí funkčního období 5.6.2003 opět jmenována 12.5.2006
Ing. Jiří Rusnok – odvolán 3.8.2006
Mgr. Radovan Vrba – jmenován 4.8.2006
Ing. Rudolf Šlesinger – jmenován 8.8.2006

Významné události po datu účetní závěrky
Dozorčí rada

Ing. Rudolf Kypta – zvolen 9.2.2007
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VÝVOJ HOSPODAŘENÍ

UKAZATELE ING Penzijního fondu, a.s. k 31.12.2006

Počet účastníků penzijního připojištění  404 863

Připsané zhodnocení  3,60%

Aktiva účastníků ve správě 16,02 mld.Kč.

Zisk za účetní období po zdanění 619 mil.Kč.

Vývoj kapitálových fondů účastníků ve správě ING PF, a.s.

Vývoj počtu účastníků ING PF, a.s.



ING Penzijní fond, a.s.

[9]

Rok 2006 byl dalším úspěšným rokem pro ING Penzijní fond, a.s. (dále jen „ING PF“) Celkový objem aktiv penzijního fondu 
k 31. 12. 2006 dosáhl výše 17,59 mld. Kč a meziročně se tak navýšil o 2,37 mld. Kč. Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 
619 mil. Kč, což představuje nárůst o 7 % v porovnání s loňským rokem.

Počet klientů ING PF překročil v roce 2006 hranici 400 000 a k 31. 12. 2006 jsme evidovali 404 863 účastníky. Pozitivní vývoj 
jsme zaznamenali také u celkového objemu kapitálových fondů účastníků. Ke konci roku dosáhly výše 16,02 mld. Kč, což 
představuje 20% meziroční nárůst. 

Na základě rozhodnutí valné hromady ING PF, bylo za rok 2006 účastníkům připsáno zhodnocení ve výši 3,6 %. Tento výsle-
dek představuje nadprůměrné zhodnocení v porovnání s podobnými produkty na fi nančním trhu. ING PF, se trvale snaží 
o co nejlepší hospodaření a dosažení co nejvyššího zhodnocení pro své klienty. Současně nám jde o zachování absolutní 
bezpečnosti spravovaných investic. 

I přes významný realizovaný zisk z prodeje cenných papírů v roce 2006, zůstává objem nerealizovaného zisku celého 
portfolia na vysoké úrovni. K 31.12.2006 činil rozdíl mezi nákupní a tržní cenou portfolia cenných papírů 552 mil. Dnešní 
portfolio ING PF tak vytváří reálný předpoklad pro pravidelnou budoucí tvorbu zisku, který umožní reálné zhodnocení úspor 
účastníků i v dalších letech

ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

 2005 2006

Počet účastníků penzijního připojištění    388 567  404 863

Připsané zhodnocení  4,16%  3,60 %

Aktiva ve správě  13,38 mld. Kč        16,02 mld. Kč

Zisk za účetní období po zdanění    578 073 tis. Kč                619 350 tis.Kč
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ING Penzijní fond, a.s.
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ROZVAHA

k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)
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v tis. Kč  Poznámka 2006 2005

  AKTIVA   

 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank   158   133 

 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry   -   - 

  přijímané centrální bankou k refi nancování   

  v tom: a) vydané vládními institucemi   -   - 

             b) ostatní   -   - 

 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4  727 621   724 242 

        v tom: a) splatné na požádání   727 621   724 242 

                   b) ostatní pohledávky   -   - 

 4 Pohledávky za nebankovními subjekty   -   - 

        v tom: a) splatné na požádání   -   - 

                   b) ostatní pohledávky   -   - 

 5 Dluhové cenné papíry 5  15 248 287   13 010 051 

  v tom: a) vydané vládními institucemi   12 724 297   9 937 379 

             b) vydané ostatními osobami   2 523 990   3 072 672 

 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 6  1 011 372   908 906 

 7 Účasti s podstatným vlivem   -   - 

  z toho: v bankách   -   - 

 8 Účasti s rozhodujícím vlivem   -   - 

  z toho: v bankách   -   - 

 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 7  81   - 

   z toho: a) zřizovací výdaje   -   - 

               b) goodwill   -   - 

               c) ostatní   81  

 10 Dlouhodobý hmotný majetek 7  -   - 

  z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost   -   - 

 11 Ostatní aktiva 8  222 639   208 559 

 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu   -   - 

 13 Náklady a příjmy příštích období 10  382 994   371 705 

Aktiva celkem   17 593 152   15 223 596 
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v tis. Kč  Poznámka 2006 2005

  PASIVA 

 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám   -   - 

  v tom: a) splatné na požádání   -   - 

              b) ostatní závazky   -   - 

 2 Závazky vůči nebankovním subjektům   -   - 

        v tom: a) splatné na požádání   -   - 

              b) ostatní závazky   -   - 

 3 Závazky z dluhových cenných papírů   -   - 

  v tom: a) emitované dluhové cenné papíry   -   - 

              b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů   -   - 

 4 Ostatní pasiva   16 113 062   13 442 837 

              a) prostředky účastníků penzijního připojištění 13  16 019 513   13 381 893 

                 aa) příspěvky účastníků a státní příspěvky   14 557 181   12 285 729 

                 ab) výnosy z příspěvků účastníků a státní příspěvky   1 404 372   1 040 858 

                 ac) nepřiřazené příspěvky účastníků penzijního připojištění   5 584   10 239 

                 ad) výplaty dávek   44 518   39 326 

                 ae) prostředky na výplatu penzí   7 858   5 741 

              b) jiná 11  93 549   60 944 

 5 Výnosy a výdaje příštích období   153   - 

 6 Rezervy 16  16 110   15 988 

  v tom: a) na důchody a podobné závazky   16 110   15 988 

              b) na daně   -   - 

              c) ostatní     -   - 

 7 Podřízené závazky   -   - 

 8 Základní kapitál 17  50 000   50 000 

  z toho: a) splacený základní kapitál   50 000   50 000 

              b) vlastní akcie   -   - 

 9 Emisní ážio   -   - 

 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 20  156 457   128 249 

  v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy   112 003   83 099 

              b) ostatní rezervní fondy   -   - 

              c) ostatní fondy ze zisku   44 454   45 150 

 11 Rezervní fond na nové ocenění   -   - 

   Kapitálové fondy  20  64 336   56 954 

 13 Oceňovací rozdíly 19  523 971   951 495 

  z toho: a) z majetku a závazků   523 971   951 495 

              b) ze zajišťovacích derivátů   -   - 

              c) z přepočtu účastí   -   - 

 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 18  49 713   - 

 15 Zisk nebo ztráta za účetní období   619 350   578 073 

  Pasiva celkem   17 593 152   15 223 596 
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v tis. Kč  Poznámka 2006 2005

  PODROZVAHOVÉ POLOŽKY     
    

  Podrozvahová aktiva  

 1 Poskytnuté přísliby a záruky   -   - 

 2 Poskytnuté zástavy   -   - 

 3 Pohledávky ze spotových operací   -   - 

 4 Pohledávky z pevných termínových operací   -   - 

 5 Pohledávky z opcí   -   - 

 6 Odepsané pohledávky   -   - 

 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení   -   - 

 8 Hodnoty předané k obhospodařování 27  16 967 099   14 698 744 

  

  Podrozvahová pasiva   

 9 Přijaté přísliby a záruky   -   - 

 10 Přijaté zástavy a zajištění   -   - 

 11 Závazky ze spotových operací   -   - 

 12 Závazky z pevných termínových operací   -   - 

 13 Závazky z opcí   -   - 

 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení   -   - 

 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování   -   - 

       
Příloha uvedená na stranách 1 až 26 tvoří součást této účetní závěrky. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)
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  v tis. Kč  Poznámka 2006 2005

 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 20  565 415   478 035 

  z toho: úroky z dluhových cenných papírů   554 508   472 679 

 2 Náklady na úroky a podobné náklady   -   - 

  z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů   -   - 

 3 Výnosy z akcií a podílů   28 169   16 604 

  v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem   -   - 

              b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem   -   - 

              c) výnosy z ostatních akcií a podílů   28 169   16 604 

 4 Výnosy z poplatků a provizí 21  -   - 

 5 Náklady na poplatky a provize 21  142 794   120 141 

 6 Zisk nebo ztráta z fi nančních operací 22  297 726   355 237 

 7 Ostatní provozní výnosy 23  8 578   7 551 

 8 Ostatní provozní náklady 23  3 469   2 502 

 9 Správní náklady   142 325   140 028 

  v tom: a) náklady na zaměstnance 24  36 688   34 997 

             z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění   7 656   7 630 

             b) ostatní správní náklady 25  105 637   105 031 

 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému 
  hmotnému a nehmotnému majetku   -   - 

 11 Odpisy, tvorba  a použití rezerv a opravných položek 
  k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku   2   - 

 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám 
  a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek   (742)  - 

 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv 
  k pohledávkám a zárukám   1 003   1 486 

 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím 
  a podstatným vlivem   -   - 

 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícícm a podstatným vlivem, 
  tvorba  a použití opravných položek k    

  účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem   -   - 

 16 Rozpuštění ostatních rezerv   -   - 

 17 Tvorba a použití ostatních rezerv   122   15 197 

 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím 
  nebo podstatným vlivem  - -

 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním   610 915   578 073 

     

 20 Mimořádné výnosy  - -

   Mimořádné náklady  - -

 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním  - -

     

 23 Daň z příjmů  26  (8 435)  - 

 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění   619 350   578 073 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 
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v tis. Kč Základní Vlastní Emisní Rez.  Kapitál. Oceňov. Kumul. HV Zisk Celkem
 kapitál akcie ážio fondy  fondy rozdíly min. let (ztráta) 

       

Zůstatek k 1.1.2005 50 000 - - 91 238 52 711 637 819 - 270 167 1 101 935

Změny účetních metod - - - - - - - - -

Opravy zásadních chyb - - - - - - - - -

Kursové rozdíly a oceňovcí rozdíly         

nezahrnuté do HV - - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - - 578 073 578 073

Dividendy - - - - - - - - -

Převody do fondů - - - 38 167 - - - -38 167 -

Použití fondů - - - -1 156 - - - - -1 156

Emise akcií - - - - - - - - -

Snížení základního kapitálu - - - - - - - - -

Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - -

Připsané zhodnocení účastníkům  - - - - - - - -232 000 -232 000

penzijního připojištění - - - - - - - - -

Změny oceňovacích rozdílů - - - - - 313 676 - - 313 676

Ostatní změny - - - - 4 243 - - - 4 243

Nerozdělený zisk minulých let - - - - - - - - -

Zůstatek 31.12.2005 50 000 - - 128 249 56 954 951 495 - 578 073 1 764 771

        

Zůstatek k 1.1.2006 50 000 - - 128 249 56 954 951 495 - 578 073 1 764 771

Změny účetních metod - - - - - - - - -

Opravy zásadních chyb - - - - - - - - -

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly         

nezahrnuté do HV - - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - - 619 350 619 350

Dividendy - - - - - - - - -

Převody do fondů - - - 29 231 - - - -28 904 327

Použití fondů - - - -1 023 - - - - -1 023

Emise akcií - - - - - - - - -

Snížení základního kapitálu - - - - - - - - -

Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - -

Připsané zhodnocení účastníkům         

penzijního připojištění - - - - - - - -499 456 -499 456

Změny oceňovacích rozdílů - - - - - - - - -

Ostatní změny - - - - 7 382 -427 524 - - -420 142

Nerozdělený zisk minulých let - - - - - - 49 713 -49 713 -

Zůstatek 31.12.2006 50 000 - - 156 457 64 336 523 971 49 713 619 350 1 463 827
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

za rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč)
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

(a) Vznik a charakteristika společnosti
ING Penzijní fond, a.s. (“společnost”), původně Průmyslový penzijní fond, a.s., byl založen na základě zakladatelské smlou-
vy dne 15. března 1994. Ke vzniku činnosti dostal fond povolení od Ministerstva fi nancí ČR rozhodnutím ze dne 31. ledna 
1995 pod číslem jednacím  324/5115/1995. Po zápisu do obchodního rejstříku (vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 
odd. B, číslo vložky 3019 dne 10. února 1995) byla zahájena činnost 1. března 1995. Nový název společnosti byl zapsán do 
obchodního rejstříku dne 4. dubna 2000. Identifi kační číslo společnosti je 630 78 074.

(b) Předmět podnikání společnosti
Hlavním předmětem činnosti společnosti je penzijní připojištění podle zákona 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stát-
ním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní předmět činnosti společnosti zahrnuje následující:

   shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění (dále jen účastník) a státu poskytnutých 
ve prospěch účastníků,

 nakládání s prostředky získanými podle ustanovení písm. a),
 vyplácení dávek penzijního připojištění,
 jiné činnosti bezprostředně související s penzijním připojištěním

Struktura vlastníků společnosti
Společnost měla k 31. prosinci 2006 jediného akcionáře, ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V., Strawinskylaan 2631, 
Amsterdam, Nizozemské království.

(c) Sídlo společnosti
ING Penzijní fond, a.s.
Nádražní 344/25
Praha 5
Česká republika

(d) Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2005
Členové představenstva: Členové dozorčí rady:

Ing. Jiří Rusnok, (Praha), předseda Ing. Hana Sikorová, (Praha), předsedkyně *
Ing. Otakar Hrazdíra, (Mnichovice) Ing. Karel Veselý , (Radslavice) *
Ing. Peter Polaško, (Praha) Mgr. Jiří Běťák, (Čelákovice) *
Ing. Eva Kopecká, (Praha) Mgr. Radovan Vrba, (Sabinov) *
Ing. Jan Šíbal, (Sadská)  Ing. Rudolf Šlesinger, (Praha) *

* zápisy v obchodním rejstříku byly provedeny 18. ledna 2007.

(e) Změny v záznamech obchodního rejstříku
Šestý člen dozorčí rady byl zvolen po datu sestavení účetní závěrky, zvolen byl Ing. Rudolf Kypta.

(f) Organizační struktura
Centrála v Praze zajišťuje správu kmene účastníků, administrativu jednotlivých smluv, řídící a správní činnost fondu. Prodej 
obstarávají externí zprostředkovatelé. Správu investičního portfolia vykonává pro společnost ING Investment Management 
(C.R.), a.s.

Předsedou představenstva společnosti je Ing. Jiří Rusnok, který je zároveň pověřen řízením společnosti.

Počet účastníků penzijního připojištění k 31. prosinci 2006 je 405 tisíc (k 31. prosinci 2005: 390 tisíc).
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Depozitářské služby společnosti poskytuje ING Bank N.V., organizační složka na základě Smlouvy  výkonu činnosti depozi-
táře ze dne 27. srpna 2003 s dodatkem k této smlouvě ze dne 1. června 2005.

2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice, zejména vyhláškou MF ČR č. 501 
ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými fi nančními institucemi. Vyhláš-
ka stanovuje uspořádání a označování položek účetní závěrky, dále obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou 
účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití.

Závěrka byla zpracována na obecných účetních zásadách zejména na principu časového rozlišení, časové a věcné souvislosti 
nákladů a výnosů, na principu historických cen, s výjimkou vybraných fi nančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou 
a za splnění předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách v dohledné budoucnosti.

Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou jednot-
kou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

3. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

Účetní závěrka společnosti byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

(a) Okamžik uskutečnění účetního případu
Okamžikem uskutečnění účetního případu při nákupu a prodeji cenného papíru se rozumí okamžik vypořádání obchodu. 
Pokud je obchod před datem sestavení účetní závěrky sjednán, ale ještě není vypořádán, účetně se zachycuje na podroz-
vahových účtech.

Okamžikem uskutečnění účetního případu se také rozumí den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje 
valut a deviz, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu.

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou 
klasifi kovány podle záměru společnosti do portfolia drženého do splatnosti, portfolia oceňovaného reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů, portfolia realizovatelných cenných papírů nebo portfolia cenných papírů pořízených v primár-
ních emisích neurčených k obchodování. Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou 
část diskontu nebo ažia. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů. Akcie, podí-
lové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně.

Realizovatelné cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z toho-
to ocenění se zachycují ve vlastním kapitálu v rámci položky „Oceňovací rozdíly“. Při prodeji je příslušný oceňovací rozdíl 
zachycen ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta z fi nančních operací“. 

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodno-
ty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.
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V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty  rovny 
cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. 

Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír 
prodat), se reálná hodnota stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře 
účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud 
se jedná o dluhové cenné papíry. 

K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto cenným papírům 
jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to  
podle jednotlivých cenných papírů.

Pořizovací cena cenných papírů držených do splatnosti se při prodeji stanovuje metodou váženého aritmetického průměru.

(c) Tvorba rezerv
Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou 
splněna následující kritéria: 

 existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
  je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž 

”pravděpodobné” znamená pravděpodobnost vyšší než 50%,
 je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

(d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Veškerý majetek (s výjimkou dlouhodobého hmot-
ného majetku neodpisovaného) je odpisován lineární metodou dle odpisového plánu. V následující tabulce jsou uvedeny 
doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Doba účetního odpisování

Zřizovací výdaje  6 let

Software 4 roky

Vozidla a dopravní prostředky 4 roky

Stroje a zařízení 4 roky

 
Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000,- Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000,- Kč je 
účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok.

(e) Přepočet cizí měny 
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. 
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána 
do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu rozvahy. Kurzové zisky nebo kurzové ztráty jsou vykázány ve 
výkazu zisku a ztráty na účtech zisků nebo ztrát z fi nančních operací, popřípadě v rozvaze na účtech oceňovacích rozdílů 
z přecenění majetku a závazků.

(f) Finanční deriváty 
Zajišťovací deriváty

Společnost  neměla v letech 2006 a 2005 fi nanční deriváty.
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(g) Zdanění 
Přijaté úroky z dluhopisů, pokladničních poukázek a přijaté dividendy se nezahrnují do základu pro výpočet daně z příjmů 
společnosti. Penzijním fondům je umožněno započítat sraženou daň z dividend na celkovou daňovou povinnost. Z tohoto 
důvodu nejsou tyto příjmy efektivně zdaněny.

Kapitálové výnosy z prodeje cenných papírů a ostatní příjmy jsou, po odečtení souvisejících nákladů, zahrnuty do daňového 
základu a jsou zdaněny sazbou 5 %.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekáva-
né daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje 
pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

(h) Finanční leasing
Společnost nemá majetek nabytý formou fi nančního leasingu.  

(i) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod 
Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy 
nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákla-
dů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím „Nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z předchozích 
období“ v rozvaze společnosti.

(j) Závazky z titulu výplaty penzí
Test postačitelnosti

Na závazky vyplývající ze smluv o penzijním připojištění tvoří společnost rezervy. Výše  rezerv je stanovena na základě testu 
postačitelnosti výše účtů účastníků provedeném samostatně pro portfolio účastníků ve spořící fázi a portfolio penzistů se 
zohledněním platných opcí a garancí vyplývajících ze smluv penzijního připojištění. 

Metodou pro testování postačitelnosti rezervy je model diskontovaných fi nančních toků. Finančními toky se rozumí pře-
devším příspěvky účastníků, vyplácená plnění a náklady společnosti. Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota 
závazků vůči účastníkům vypočítaná jako nejlepší odhad předpokladů budoucího vývoje vstupních parametrů upravených 
o přirážky na riziko a neurčitost. K nepostačitelnosti výše účtů účastníků dochází, pokud je minimální hodnota závazků vůči 
účastníkům vyšší nežli výše účastnických účtů. Pokud je výsledkem testu postačitelnosti nepostačitelnost výše účtů účastní-
ků, vytvoří společnost rezervu ve výši této nepostačitelnosti. 

Důchodová opce

Hodnota důchodové opce je určena jako rozdíl mezi hodnotou účastnických fondů k datu provedení výpočtu a aktuárskými 
metodami vypočítané současné hodnoty prostředků potřebných na krytí budoucích závazků. Budoucími závazky se rozumí 
především výplaty penze, valorizace penzí a náklady.

Důchodová opce se počítá odděleně pro portfolio účastníků ve spořící fázi a portfolio penzistů za použití stejného modelu 
(a tedy i předpokladů), kterým byl prováděn test postačitelnosti.

(k) Časové rozlišení pořizovacích nákladů
Společnost účtuje vyplacené provize a další přímé pořizovací náklady na účet nákladů příštích období a časově je rozlišuje 
na základě statistických dat - doby platnosti smluv o penzijním připojištění. 

Do 31. prosince 2005 tyto pořizovací náklady společnost časově rozlišovala maximálně na dobu 15 let. Na základě výpočtů 
průměrné doby trvání smlouvy o penzijním připojištění a na základě výsledků analýzy trhu se společnost rozhodla časově 
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rozlišovat pořizovací náklady z nově založených smluv po dobu maximálně 10 let s platností od 1. ledna 2006. Smlouvy 
uzavřené před 1. lednem 2006 se odepisují nadále po dobu maximálně 15 let. Podle společnosti, tato nová struktura časo-
vého rozlišení pořizovacích nákladů nejlépe zohledňuje výsledky výše uvedených analýz. Společnost provádí test návratnosti 
časového rozlišení pořizovacích nákladů k datu sestavení účetní závěrky.

(l) Opravné položky k pohledávkám
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákaz-
níků. Pokud dojde k trvalému snížení hodnoty těchto pohledávek, provede společnost odpis. Odpisy nedobytných pohledá-
vek jsou zahrnuty v položce “Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám” výkazu zisku 
a ztráty. V této položce se také o stejnou částku snižují rezervy a opravné položky. Výnosy z dříve odepsaných pohledávek 
jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v položce “Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 
z dříve odepsaných pohledávek“.

4. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI A DRUŽSTEVNÍMI ZÁLOŽNAMI

 2006 2005

Běžné účty u bank 727 621  724 242

Celkem 727 621 724 242

5. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

a) Klasifi kace dluhových cenných papírů 

 2006 2005

Dluhové cenné papíry realizovatelné 15 248 287 13 010 051

Celkem 15 248 287 13 010 051

b) Analýza dluhových cenných papírů realizovatelných

  2006 2005

  Tržní cena Tržní cena

Vydané fi nančními institucemi

 – Kótované na burze v ČR                                                   1 503 946 2 096 527

 – Kótované na jiném trhu CP 115 958 51 184

  1 619 904        2 147 711 

Vydané vládním sektorem

 – Kótované na burze v ČR 12 724 297 9 937 379

  12 724 297 9 937 379 

Ostatní

 – Kótované na burze v ČR 904 086 924 961

  904 086 924 961

Celkem   15 248 287 13 010 051
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6. AKCIE A PODÍLOVÉ LISTY 

a) Klasifi kace akcií a podílových listů podle záměru společnosti

 2006 2005

Akcie a podílové listy realizovatelné 1 011 372 908 906

Celkem 1 011 372 908 906

b) Analýza akcií a podílových listů realizovatelných

  2006 2005

  Tržní cena Tržní cena

Vydané fi nančními institucemi

 – Kótované na burze v ČR 18 640 110 552

 – Kótované na jiném trhu CP 85 969 30 431 

  104 609 140 983

Ostatní

 – Kótované na burze v ČR 166 205 356 592

 – Kótované na jiném trhu CP 740 558* 411 331*

  906 763 767 923

Celkem  1 011 372 908 906

* Položka obsahuje investice u spřízněných osob ve výši 129 285 tis. Kč (2005: 87 363 tis. Kč)

7. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

(a) Nehmotný majetek

 Zřizovací výdaje Software Celkem

Pořizovací cena   

Zůst. k 31.12.2005 3 640 1 200 4 840

Přírůstky -- 83 83

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůst. k 31.12.2006 3 640 1 283 4 923

Oprávky   

Zůst. k 31.12.2005 3 640 1 200  4 840

Odpisy -- 2 2

Oprávky k  úbytkům -- -- --

Zůst. k 31.12.2006 3 640 1 202 4 842

Zůst. hodn. 31.12.2005 -- -- --

Zůst. hodn. 31.12.2006 -- 81 81
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(b) Hmotný majetek

 Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Celkem

Pořizovací cena    

Zůst. k 31.12.2005 173 -- 279 452

Přírůstky -- -- -- --

Úbytky -- -- 29 29

Přeúčtování -- -- -- --

Zůst. k 31.12.2006 173 -- 250 423

Oprávky    

Zůst. k 31.12.2005 173 -- 279 452

Odpisy -- -- -- --

Oprávky k úbytkům -- -- 29 29

ZZůst. k 31.12.2006 173 -- 250 423

Zůst. hodn. 31.12.2004 -- -- -- --

Zůst. hodn. 31.12.2005 -- -- -- --

8. OSTATNÍ AKTIVA

 2006 2005

Pohledávky z obchodních vztahů 209 242

Pohledávky za poradci-zprostředkovateli penz. připojištění 2 076 1 766

Opravná položka k pohledávkám za poradci -1 698 -1 486

Pohledávky za státním rozpočtem – státní příspěvek 114 500 109 006

Pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky 10 226 3 848

Pohledávky z obchodování s cennými papíry 97 064 94 854

Ostatní aktiva 262 329

Celkem 222 639 208 559

Nejvýznamnější položkou z ostatních aktiv představují pohledávky za státním rozpočtem:
 pohledávka z titulu státního příspěvku za 4. čtvrtletí roku 2006 ve výši 114 500 tis. Kč (2005: 109 006 tis. Kč).
 pohledávka za zaplacenou srážkovou daň z přijatých dividend a kuponů ve výši 10 226 tis. Kč (2005: 3 848 tis. Kč).

Pohledávka z obchodování s cennými papíry představuje pohledávku z titulu inkasa kupónů dluhopisů a výplat dividend ve 
výši 97 064 tis. Kč (2005: 94 854 tis. Kč.). 

K 31. prosinci 2006 byla proúčtovaná pohledávka za zprostředkovateli penzijního připojištění z titulu vratek provizí při 
ukončení smlouvy v celkové výši 2 076 tis. Kč (2005: 1 766 tis. Kč). K této pohledávce byla vytvořena opravná položka ve 
výši 1 698 tis. Kč (2005: 1 486 tis. Kč).

9. POHLEDÁVKY ZA OSOBAMI SE ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM

Společnost neměla k 31. prosinci 2006 ani k 31. prosinci 2005 pohledávky za osobami se zvláštním vztahem.

10. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Společnost vykazuje aktivní časové rozlišení v celkové výši 382 994 tis. Kč (2005: 371 705 tis. Kč), z toho 382 880 tis. Kč 
(2005: 371 662 tis. Kč) představuje časově rozlišené pořizovacích nákladů na smlouvy o penzijním připojištění a 114 tis. Kč 
(2005: 43 tis. Kč) ostatní aktivní časové rozlišení.
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11. OSTATNÍ PASIVA JINÁ

 2006 2005

Závazky z obchodních vztahů 6 901 2 367

Závazky vůči zaměstnancům 1 336 1 273

Závazky vůči státu – vratky státních příspěvků 13 072 9 736

Závazky vůči státu – daňové závazky 2 834 3 468

Odložený daňový závazek 19 142 -

Dohadné účty pasivní 49 440 43 333

Ostatní pasiva 824 767

Celkem 93 549 60 944

Nejvýznamnější položkou z ostatních pasiv představují dohadné položky pasivní, které zahrnují především závazky z titulu 
provizí za prosinec 2006 ve výši 13 341 tis. Kč (2005: 15 717 tis. Kč) a závazky z titulu nevyplacených provizí zprostředko-
vatelským společnostem ve výši 16 020 tis. Kč (2005: 8 800 tis. Kč).

Nejvýznamnější položkou ze závazků vůči státu představuje proúčtovaný odložený daňový závazek ponížený o odloženou 
daňovou pohledávku ve výši 19 142 tis. Kč (2005: 0).

12. ZÁVAZKY K OSOBÁM SE ZVLÁŠTNÍM VZTAHEM

Společnost neměla k 31. prosinci 2006 ani k 31. prosinci 2005 závazky  k osobám se zvláštním vztahem

13. PROSTŘEDKY ÚČASTNÍKŮ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

v tis. Kč Příspěvky účastníků Státní Výnosy z příspěvků Závazky z příspěvků
 a prostředky pro  příspěvky účastníků a ze státních  penzijního připojištění
 výplaty dávek  příspěvků celkem

Zůstatek k 1.1.2005 8 348 246 1 537 658 882 733 10 768 637

Přijaté příspěvky 2 642 712 421 735 -- 3 064 447

Připsané zhodnocení -- -- 232 000 232 000

Ukončené smlouvy -518 154 -78 626 -79 627 -676 407

Nevyplacené dávky – vratky -2 939 -25 606 -2 453 -30 998

Pohyby mezi fondy – k nám 180 738 40 612 27 779 249 129

Převody mezi fondy – od nás -170 919 -34 422 -19 574 -224 915

Zůstatek k 31.12.2005 10 479 684 1 861 351 1 040 858 13 381 893

Přijaté příspěvky 2 813 968 450 774 -- 3 264 742

Připsané zhodnocení -- -- 499 456 499 456

Ukončené smlouvy -624 298 -95 829 -108 189 -828 316

Nevyplacené dávky – vratky -5 102 -28 833 -3 137 -37 072

Pohyby mezi fondy - k nám 91 069 19 789 15 059 125 917

Převody mezi fondy – od nás -290 703 -56 729 -39 675 -387 107

Zůstatek k 31.12.2006 12 464 618 2 150 523 1 404 372 16 019 513
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14. VYPLACENÉ DÁVKY

 Částka Počet smluv

Struktura vyplacených dávek v roce 2006

Odbytné, dědictví 145 211 7 039

Jednorázové vyrovnání, invalidní penze 578 219 9 213

Převody k jiným penzijním fondům 334 452 11 933

Penze vč. pozůstalostní penze 38 521 758

Celkem vyplacené dávky 1 096 403 28 943

Struktura vyplacených dávek v roce 2005

Odbytné, dědictví 148 112 6 441

Jednorázové vyrovnání, invalidní penze 476 576 7 991

Převody k jiným penzijním fondům 219 638 7 805

Penze vč. pozůstalostní penze 31 803 701

Celkem vyplacené dávky 876 129 22 938

V tabulce nejsou zahrnuty doplatky k vyplacených dávkám za smlouvy ukončené v předchozích obdobích.

15. TRANSAKCE S PODNIKY VE SKUPINĚ

Veškeré obchody s cennými papíry v roce 2006 a 2005 byly uskutečněny prostřednictvím společnosti ING Investment Mana-
gement (C.R.), a.s. 

Převážná většina nákupů služeb v roce 2006 a 2005 byla uskutečněna prostřednictvím společnosti ING Management Ser-
vices, s.r.o.

Přehled pohledávek a závazků vůči podnikům ve skupině:

v tis. Kč Výnosy Náklady Pohledávky Závazky

2006    

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku -- 3 210 -- 1 499

ING Investment Management (C.R.), a.s. -- 14 050 -- 1 295

ING Management Services, s.r.o. -- 52 587 -- 4 662

ING Facilities, s.r.o. -- 7 425 150 --

ING Bank N.V. 10 898 11 137 -- 801

ING Continental Europe Holdings B.V. -- 7 751 -- 805

Celkem 2006 10 898 96 160 150 9 062

2005    

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku -- 4 678 -- 4 678

ING Investment Management (C.R.), a.s. -- 12 601 -- 1 168

ING Management Services, s.r.o. -- 49 371 -- 6 255

ING Facilities, s.r.o. -- 8 085 -- 23

ING Bank N.V. 5 340 10 695 -- 535

ING Continental Europe Holdings B.V. -- 8 823 -- 866

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1 100 -- -- --

Celkem 2005 6 440 94 253 -- 13 525



ING Penzijní fond, a.s.

[29]

16. REZERVY 

Společnost tvoří rezervu na výplatu penzí v souladu s metodami uvedenými v bodě 3 (c). Z testu postačitelnosti pro portfolio 
stávajících penzistů k datu 31. prosinci 2006 vyplynulo, že hodnota naspořených prostředků pro výplatu penzí je nedosta-
tečná, a proto byly vytvořeny rezervy uvedené v následující tabulce. 

 Rezerva  Rezerva na Rezervy

v tis. Kč na penze důchodovou opci celkem

Zůstatek k 1. lednu 2006 988 15 000 15 988

Tvorba rezerv 256 -- 256

Čerpání rezerv 134 -- 134

Zůstatek k 31. prosinci 2006 1 110 15 000 16 110

Při výpočtu k datu 31. prosince 2006 byly použity následující nejvýznamnější ekonomické a pojistně-technické předpoklady:

(a)  Modelované náklady penzijního fondu byly odvozeny ze skutečných správních, investičních a pořizovacích nákladů. Na 
základě těchto údajů pak byla pro rok 2006 stanovena výše nákladů připadajících na jednoho účastníka ve fázi výplaty 
penze. Při jejich projekci byla uvažována roční nákladová infl ace ve výši, která byla určená na základě tržních podmínek.

(b)  Pro projekci budoucích výnosů a stanovení diskontních sazeb byly použity kalkulované výnosy uvedené v jednotlivých 
penzijních plánech (technická úroková míra).

(c)  Předpoklady použité pro modelování odchodů účastníků penzijního fondu:

 1.  Pravděpodobnosti úmrtí jsou založeny na generačních úmrtnostních tabulkách sestavených z populačních tabu-
lek ČSÚ a při jejich konstrukci jsou použity selekční koefi cienty. Použité generační tabulky odpovídají odhadům 
vývoje střední délky života při narození publikovaným v ČR odbornými institucemi.

 2.  Procenta účastníků volících penzi místo jednorázového vyrovnání a pravděpodobnosti odchodů účastníků (pře-
chody k jinému penzijnímu fondu nebo storna) jsou založeny na stávající zkušenosti společnosti s postupným 
navyšováním procenta účastníků volících penzi.

17. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti k 31. prosinci 2006 činil 50 000 tis. (2005: 50 000 tis. Kč). Základní kapitál byl tvořen 50 000 
akciemi na jméno v nominální hodnotě 1 tis. Kč.
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18. NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

Společnost za rok 2005 vykázala zisk v hodnotě 578 073 tis. Kč, který rozdělila dle rozhodnutí valné hromady ze dne 11. 
dubna 2006 takto:

  Zákonný  Kapitálové fondy

v tis. Kč Zisk rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

Zůstatek k 1. lednu 2006 před rozdělením zisku z roku 2005 578 073 83 099 102 104

Zisk roku 2005:  

Převod do fondů -28 904 28 904 --

Dividendy -- -- --

Zhodnocení účastníkům -499 456 -- --

Převod do nerozděleného zisku -49 713 -- --

Čerpání fondů (zvýšení/snížení) -- -- 6 686

Celkem -- 112 003 108 790

Zisk roku 2006 ve výši 619 350 tis. Kč bude rozdělen dle rozhodnutí valné hromady.

19. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY

  Realizovatelné

  cenné papíry

Zůstatek k 1. lednu 2002005  637 819 

Snížení  103 802 

Zvýšení  417 478 

Zůstatek k 31. prosinci 2005  951 495 

Zůstatek k 1. lednu 2006  951 495 

Snížení  468 623 

Zvýšení  41 099 

Zůstatek k 31. prosinci 2005  523 971  

20. VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

 2006 2005

Úroky z běžných účtů 10 898 5 340

Úroky z ostatních aktiv 9 16

Úroky z dluhových cenných papírů 554 508 472 679

Celkem 565 415 478 035
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21. NÁKLADY A VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ

v tis. Kč 2006 2005

Provize zprostředkovatelům penzijního připojištění 117 851 97 240

Poplatky  správci portfolia 14 049 12 601

Poplatky z obchodů s cennými papíry 1 486 1 136

Poplatky bankovní, za převody CP 9 408 9 164

Náklady na poplatky a provize celkem 142 794 120 141

Výnosy z poplatků a provizí 0 0

Výnosy z poplatků a provizí celkem 0 0

22. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ

 2006 2005

Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry 298 406 356 844

Kurzové rozdíly -680 -1 607

Celkem 297 726 355 237

23. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 

v tis. Kč 2006 2005

Ostatní provozní náklady 1 997 455

Ost. prov. náklady – neuplatněné DPH na vstupu 1 472 2 047

Ostatní provozní náklady celkem 3 469 2 502

Ostatní provozní výnosy celkem  8 578 7 551

Společnost je od 1. března 2005 registrovaná jako plátce DPH. Nevykazuje však taková plnění, aby si mohla uplatnit nárok 
na odpočet, proto jsou částky odvodů DPH z reverse charge odúčtované do provozních nákladů.
 
Nejvyšší položky z ostatních provozních výnosů zaúčtovaných společností představují nevyčerpané dohadné položky vytvo-
řené k 31. prosinci 2005 ve výši 5 413 tis. Kč (2005:  4 818 tis. Kč). 

24. NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

  Průměrný Mzdové Sociální  Ostatní

v tis. Kč počet náklady  a zdravotní sociální

  osob a odměny pojištění náklady

2006

Zaměstnanci 66 22 130 7 656 1 223

Členové představenstva a dozorčí rady 10 5 679 -- --

Celkem 76 27 809 7 656 1 223

2005

Zaměstnanci 62 23  378 7 630 1 294 

Členové představenstva a dozorčí rady 9 2 695 -- --

Celkem 71 26 073                7 630  1 294
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25. OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY

v tis. Kč 2006 2005

Služby poskytované společností ING Management Services 52 587 49 371

Tiskové služby 5 540 8 555

Marketingové služby 10 702 7 948

Nájemné 8 841 9 549

Tiskopisy 360 1 379

Služby depozitáře 1 729    1 531

Auditorské služby 1 592 1 293

Služby mateřské společnosti 7 751 8 824

Ostatní služby 16 535 16 581

Ostatní správní náklady celkem 105 637 105 031

26. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA

(a) Splatná daň z příjmů 

 2006 2005

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  610 915 578 073

Výnosy nepodléhající zdanění 652 526 493 181

Daňově neodčitatelné náklady 96 477 81 065

Použité slevy na dani a zápočty -- --

Odečet daňové ztráty z předchozích let -54 866 -165 957

Ostatní položky -- --

Mezisoučet -- --

Daň vypočtená při použití aktuální sazby -- --

(b) Odložený daňový závazek/pohledávka
Společnost proúčtovala v r. 2006 odložený závazek z proúčtovaných oceňovacích rozdílů z majetku ve výši 27 577 tis. Kč 
(2005: 0 tis. Kč)
 
Proúčtovaná odložená daňová pohledávka ve výši 8 435 tis. Kč (2005: 0 tis. Kč) vychází z neuplatněných daňových ztrát 
minulých let.

27. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahové fi nanční nástroje 
Společnost k datu sestavení účetní závěrky nevykazuje pohledávky ani závazky z příslibů a záruk, zástav, spotových operací, 
opcí a jiných hodnot předaných do úschovy.

Hodnoty předané k obhospodařování

 2006 2005

Dluhové cenné papíry                                                                                     15 248 287 13 010 051

Akcie, podílové listy a ostatní cenné papíry                                                      1 011 372 908 906

Ostatní aktiva 707 440 779 787

Celkem 16 967 099 14 698 744
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28. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO

Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s úrokovými, akciovými a měnovými 
nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na fi nančních trzích.

(a) Řízení rizik
Investiční strategií společnosti je dosažení tržního zhodnocení vložených prostředků při minimalizaci tržních rizik investič-
ního portfolia. Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů fi nančních nástrojů v portfoliu společ-
nosti stanovené zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a investiční strategií společnosti, 
která je stanovena v souladu s požadavky zákona.

(b) Riziko likvidity
Riziko likvidity zahrnuje jak riziko schopnosti fi nancovat aktiva společnosti nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost 
společnosti likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu.

Společnost vykazuje na straně závazků příspěvky přijaté od účastníků, státu a třetích stran ve prospěch účastníků. Vlastní 
kapitál společnosti je menšinovým zdrojem fi nancování. U závazků z příspěvků penzijního připojištění nelze stanovit zbyt-
kovou splatnost vzhledem k charakteru produktu a možnosti požádat kdykoliv o výplatu dávky po vzniku nároku, resp. 
o výplatu odbytného po 12 měsících pojištěné doby. Společnost evidovala na účtech těchto závazků 
3 760 537 tis. Kč (2005: 3 170 303 tis. Kč) ve prospěch účastníků, kteří již splnili podmínky nároku na penzi, ale zatím 
o dávku nepožádali.

Přehled potenciálních závazků z příspěvků penzijního připojištění 
k 31. prosinci 2006 podle jednotlivých typů nároku na dávku

Rok 2006 Jednorázové vyrovnání Odbytné Bez nároku  Celkem 

Příspěvky klienta 2 497 564 6 904 567 139 917 9 542 048

Příspěvky zaměstnavatele   285 320 2 489 319 38 787 2 813 426

Příspěvky třetích osob 8 195 28 343 297 36 835

Státní příspěvky           475 726 1 541 048 18 357 2 035 131

Výnosy z příspěvků klienta 412 504 760 164 1 115 1 173 783

Výnosy ze státních příspěvků 81 228 148 932 209 230 369

Celkem k 31.12.2004 3 760 537 11  872 373 198 682 15 831 592

Rok 2005 Jednorázové vyrovnání Odbytné Bez nároku  Celkem 

Příspěvky klienta 2 153 480 5 838 518 186 449 8 178 447

Příspěvky zaměstnavatele   207 246 1 950 809 52 794 2 210 849

Příspěvky třetích osob 6 242 25 236 260 31 738

Státní příspěvky           421 737  1 308 373 21 193 1 751 303

Výnosy z příspěvků klienta 317 063 544 185 832 862 080

Výnosy ze státních příspěvků 64 535 114 034  148 178 717

Celkem k 31.12.2005 3 170 303 9 781 155 261 676 13 213 134

Společnost pravidelně vyhodnocuje riziko likvidity, a to zejména monitorováním změn ve struktuře přílivu a odlivu prostředků 
účastníků. Společnost dále drží jako součást své strategie řízení rizika likvidity část aktiv ve vysoce likvidních prostředcích. 
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Zbytková splatnost aktiv a závazků společnosti

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez 
v tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifi k. Celkem

K 31. prosinci 2006

Pokladní hotovost  158 --  -- -- -- 158

Vklady u bank  727 621 -- - -- -- 727 621

Dluhové cenné papíry státní  -- -- 1 854 196 10 870 101 -- 12 724 297

Dluhové cenné papíry ostatní  -- -- 1 781 446  742 544 -- 2 523 990

Akcie a podílové listy  -- -- -- -- 1 011 372 1 011 372

Ostatní aktiva  212 413 10 226  -- -- 383 075 605 714

Celkem  940 192     10 226      3 635 642   11 612 645   1 394 447   17 593 152

Závazky z příspěvků penz. připoj.  -- -- -- -- 16 019 513 16 019 513

Ostatní pasiva  44 109 -- -- -- 49 440  93 549

Výnosy a výdaje příštích období  -- -- -- -- 153 153

Rezervy  -- -- -- -- 16 110 16 110

Vlastní kapitál  -- -- -- -- 1 463 827 1 463 827

Celkem  44 109 -- -- --       17 549 043    17 593 152

Rozdíl  896 083 10 226 3 635 642 11 612 645 -16 154 596 0

Kumulativní rozdíl  896 083 906 309 4 541 951 16 154 596 0

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez 
v tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifi k. Celkem

K 31. prosinci 2005

Pokladní hotovost  133 -- -- -- -- 133

Vklady u bank  724 242 -- -- -- -- 724 242

Dluhové cenné papíry státní  93 796 447 909 576 351 8 819 323 -- 9 937 379

Dluhové cenné papíry ostatní  -- -- 2 074 251 998 421 -- 3 072 672

Akcie a podílové listy  -- -- -- -- 908 906 908 906

Ostatní aktiva  204 701 3 848 -- -- 371 715 580 264

Celkem  1 022 872 451 757 2 650 602 9 817 744 1 280 621 15 223 596

Závazky z příspěvků penz. připoj.  -- -- -- -- 13 381 893 13 381 893

Ostatní pasiva  17 601 -- -- -- 43 343 60 944

Rezervy      15 988 15 988

Vlastní kapitál      1 764 771 1 764 771

Celkem  17 601 -- -- -- 15 205 995 15 223 596

Rozdíl  1 005 271 451 757 2 650 602 9 817 744  -13 925 374 0

Kumulativní rozdíl  1 005 271 1 457 028 4 107 630 13 925 374 0 

U závazků z příspěvků penzijního připojištění nelze stanovit zbytkovou splatnost vzhledem k charakteru produktu a mož-
nosti požádat kdykoliv o výplatu dávky po vzniku nároku, resp. o výplatu odbytného po 12 resp. 36 měsících trvání smlouvy. 
Společnost investuje dostatečnou část prostředků do krátkodobých fi nančních nástrojů nebo likvidních státních dluhopisů 
tak, aby byla schopná dostát těmto závazkům.

(c) Úrokové riziko
Níže uvedené tabulky shrnují nesoulad mezi úrokově citlivými aktivy a závazky společnosti. Účetní hodnota těchto aktiv 
a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které 
nastane dříve.  
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Úroková citlivost aktiv a závazků společnosti

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez 
v tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifi k. Celkem

K 31. prosinci 2006

Pokladní hotovost  -- --  -- -- -- 133

Vklady u bank   727 621 -- -- -- -- 724 242

Dluhové cenné papíry státní   -- -- 1 854 196 10 870 101 --   9 937 379

Dluhové cenné papíry ostatní  373  444  147 831 1 781 446 221 269 -- 3 072 672

Akcie a podílové listy  -- -- -- -- 1 011 372 908 906

Ostatní aktiva  -- --               --              -- 605 714  605 714

Celkem  1 101 065    147 831 3 635 642  11 091 370   1 617 244 17 593 152

Závazky z příspěvků penz. připoj.             -- -- -- --  16 019 513 16 019 513

Ostatní pasiva  -- -- -- -- 93 549 93 549

Výnosy a výdaje příštích období  -- -- --  -- 153 153

Rezervy   -- -- -- -- 16 110 16 110 

Vlastní kapitál  -- -- --   -- 1  463 827 1 463 827

Celkem  -- -- -- -- 17 593 152  17 593 152

Rozdíl  1 101 065  147 831   3 635 642   11 091 370   -15 975 908            0

Kumulativní rozdíl  1 101 065   1 248 896   4 884 538   15 975 908           0

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez 
v tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifi k. Celkem

K 31. prosinci 2005

Pokladní hotovost  --     --    --   --     133       133

Pohledávky za bankami         724 242 --   --   --    --724 242

Dluhové cenné papíry státní   93 796 447 909  576 351 8 819 323 -- 9 937 379

Dluhové cenné papíry ostatní  163  484  92 769 2 059 198   757 221  -- 3 072 672

Akcie a podílové listy  -- -- -- -- 908 906 908 906

Ostatní aktiva   -- -- -- -- 580 264 580 264

Celkem  981 522    540 678 2 635 549  9 576 544  1 489 303 15 223 596

Závazky z příspěvků penz. připoj.  -- -- -- -- 13 381 893 13 381 893

Ostatní pasiva  --  -- -- --  60 944 60 944   

Rezervy  -- -- --  -- 15 988   15 988

Vlastní kapitál  -- -- --   -- 1 764 771     1 764 771

Celkem  --  -- -- -- 15 223 596 15 223 596

Rozdíl   981 522  540 678   2 635 549   9 576 544   -13 734 293            0

Kumulativní rozdíl       981 522   1 522 200   4 157 749  13 734 293           0 

(d) Akciové riziko
Akciové riziko je riziko pohybu ceny akciových nástrojů držených v portfoliu společnosti. Rizika akciových nástrojů jsou 
řízena obchodními limity a metody řízení tohoto rizika jsou uvedeny v části „Řízení rizik“ (bod 28 (a)).

(e) Měnové riziko
Aktiva a pasiva v cizích měnách včetně podrozvahových angažovaností představují expozici společnosti vůči měnovým 
rizikům. Realizované i nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty. Devizová pozice 
společnosti je následující:
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Devizová pozice společnosti 

v tis. Kč  EUR USD PLN CZK Ostatní Celkem

K 31. prosinci 2006

Pokladní hotovost  -- -- -- 80 78 158

Státní bezkuponové dluhopisy  -- -- -- -- --  

Pohledávky za bankami  258 165 837 716 445  9 916 727 621

Dluhové cenné papíry  -- -- -- 15 248 287  -- 15 248 287

Akcie, podílové listy a ostatní podíly  289 943   368 982   61 809       184 845   105 793 1 011 372

Ostatní aktiva  --        2 436     3 097        600 181 -- 605 714

Celkem  290 201    371 583   65 743  16 749 838   115 787 17 593 152

Závazky z příspěvků penz. připoj.  --           --              --    16 019 513 --         16 019 513

Ostatní pasiva  805 -- --          92  744 --                93 549

Výnosy a výdaje příštích období  -- -- --                153 --                     153

Rezervy  -- -- --           16 110 --                16 110

Vlastní kapitál  --           --              --       1 463 827 --           1 463 827

Celkem  805 --             --      17 592 347 --         17 593 152

Čistá devizová pozice  289 396 371 583   65 743    - 842 509    115 787                0 

v tis. Kč  EUR USD PLN CZK Ostatní Celkem

K 31. prosinci 2005

Pokladní hotovost  -- -- -- 94 39 133

Státní bezkuponové dluhopisy  -- -- -- -- -- --

Pohledávky za bankami  183 1 635 56 722 362 6 724 242

Dluhové cenné papíry  -- -- -- 13 010 051 -- 13 010 051

Akcie, podílové listy a ostatní podíly  152 407 129 436 77 133 501 411 48 519 908 906

Ostatní aktiva  -- -- -- 580 264 -- 580 264

Celkem  152 590 131 071 77 189 14 814 182 48 564 15 223 596

Závazky z příspěvků penz. připoj.  -- -- --    13 381 893 --          13 381 893

Ostatní pasiva  -- -- --           60 944 --                 60 944

Rezervy  -- -- --           15 988 --                 15 988

Vlastní kapitál  -- -- --      1 764 771        --            1 764 771

Celkem  -- -- --    15 223 596 --          15 223 596

Čistá devizová pozice  152 590   131 071     77 189   - 409 414      48 564 0  

29. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Vedení společnosti nejsou známy žádné významné následné události, které by zásadně ovlivnily účetní závěrku společnosti 
k 31. prosinci 2006.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O VZTAZÍCH MEZI 

PROPOJENÝMI OSOBAMI
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Zpráva představenstva ING Penzijní  fond, a.s.  („PF“) o vztazích mezi PF 
a propojenými osobami za rok 2006; dle § 66a odst.  (9)  z.č.  513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, v platném znění

1. Úvod

Osobami propojenými s PF jsou: 
1.  I1. ING Continental Europe Holdings, B.V. se sídlem Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ Amsterdam, zapsaná v Obchod-

ním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod spisovou značkou 33002024, jenž je jediným 
zakladatelem a akcionářem PF („Ovládající osoba“).

2.  ING Management Services, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, IČO 64 57 37 29, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678 („IMS“), jejímž jediným 
zakladatelem a společníkem je Ovládající osoba.

3.  ING pojišťovna, a.s se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, IČO 25 70 38 38, zapsaná v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5603 („Pojišťovna“), jejímž jediným zakladatelem 
a akcionářem je Ovládající osoba.

4.  ING Facilities, s.r.o. (do 30.10.2004 ING Interinvest, s.r.o.) se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 
150 00, IČO 26 20 32 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79398 
(„Facilities“), jejímž jediným zakladatelem a společníkem je Ovládající osoba.

5.  ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 
150 00, IČO 40 76 35 87, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 
(„ŽP ČR“), jejímž jediným zakladatelem a společníkem je Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij 
N.V..

6.  ING Životná poisťovňa a.s. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02, Slovenská republika zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka č. 1095/B („ŽP“), jejímž 
jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.

7.  ING Nederlanded Asigurari de Viata S.A: headquarters in Bucharest, 1-5 Costache Negri Street, district 5, Romania, 
IČO 9100488 („NN Rumunsko“), jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.

8.  ING Management Services Slovensko spol. s r.o. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská 
republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sro, vložka č. 
10480/B („IMS SR“), jejímiž společníky jsou Ovládající osoba a ŽP.

9.  ING doplnková dôchodková poisťovňa se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská republi-
ka zapsaná v rejstříku doplnkových dôchodkových poisťovní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské 
republiky pod registračním číslem 006/04-RDDP, ZČ-100/2004 („DDP“), jejímiž zřizovateli jsou ŽP a IMS SR. . DDP 
ukončila svoji činnost k 30.6.2006 a dle zákona vstoupila od 1.7.2006 do likvidace a byla ukončena k 31.12.2006.

10.  ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. se sídlem Jesenského ul. č. 4/C, Bratislava, PSČ 811 02 , Slovenská 
republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka č. 
3434/B („DSS“), jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je ŽP.

11.  ING Tatry-Sympatia d.d.s., a.s. se sídlem Trnavská cesta 50B, Bratislava, PSČ 821 02 Slovenská republika zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v Bratislavě, oddíl Sa, vložka č. 3799/B („DDS“), jejímž 
jediným zakladatelem a akcionářem je Ovládající osoba.

12.  ING Investment Management (C.R.), a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, IČO 
25 10 28 69, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4519 („IIM“), 
jejímž jediným zakladatelem a společníkem je ING Investment Management (Europe) B.V.

2. Vztahy mezi Ovládající osobou a PF

Ovládající osoba poskytovala v účetním období 2006 PF služby v oblasti organizačního, ekonomického, právního a daňo-
vého poradenství a podpory, řízení informačních technologií a lidských zdrojů, strategického plánování a rozvoje, fi nanční 
kontroly a komunikace včetně externí komunikace, za které PF zaplatil Ovládající osobě jednorázově částku kalkulovanou 
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na základě rozpočtovaných a skutečných nákladů vynaložených Ovládající osobou.
Kromě výše uvedeného nedošlo mezi PF a Ovládající osobou k žádným jiným vzájemným plněním, nebyly rovněž učiněny 
žádné jiné právní úkony v zájmu Ovládající osoby. PF a Ovládající osoba nepřijaly v účetním období 2006  žádná jiná opat-
ření v zájmu nebo na popud Ovládající osoby.

3. Vztahy mezi PF a IMS

IMS zajišťovala pro PF na smluvním základě následující činnosti:
a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb (s účinností počínaje 1.9.2002) a jejích dodatků poskytovala IMS pro PF služby 

související s kontaktním centrem a klientským centrem Oranžový dům, dále služby v oblasti IT, marketingu, vedení 
mzdové a personální agendy, účetnictví, controllingu, pojistné matematiky, interního auditu, školení, zpracování 
a správy smluv penzijního připojištění, tisku a archivace, přičemž za tyto služby platil PF IMS sjednanou částku.

b)  Dle Smlouvy o poskytování manažerských služeb (s účinností počínaje 1.9.2002) a jejích dodatků poskytovala IMS 
pro PF asistenci a poradenství v oblasti řízení a v oblasti organizačních, administrativních a ostatních souvisejících 
služeb, přičemž za tyto služby platil PF IMS sjednanou částku.

c)  Dle Smlouvy o podnájmu a o službách s tím spojených (podepsané 30.12.2000) a jejích dodatků poskytovala do 
30.4.2004 IMS společnosti PF podnájem kancelářských prostor, pronájem majetku souvisejícího s využívaným prosto-
rem a související služby, přičemž za tento podnájem a související služby platil PF sjednanou částku IMS. Od 1.5.2004 
byla část smlouvy týkající se podnájmu kancelářských prostor a souvisejících služeb ukončena a dále byl poskytován 
pouze pronájem majetku souvisejícího s využíváním administrativních budov, přičemž za tento pronájem majetku 
platil PF sjednanou částku IMS.

d)  Na základě dohody o spolupráci – Management Trainee Program (s účinností počínaje 1.9.2001) a jejích dodatků 
se PF účastnil programu Management Trainees organizovaného IMS. PF se podílel na úhradě nákladů vzniklých IMS 
v souvislosti s tímto programem v souladu s pravidly stanovenými v této dohodě.

IMS dále fakturovala PF v účetním období 2006 částky odpovídající nákladům za materiál a služby poskytované externími 
dodavateli. Šlo o případy, kdy IMS bylo příjemcem služby resp. materiálu od externího dodavatele, ale tato služba nebo 
materiál byly určeny pro PF.
 
Kromě výše uvedených nedošlo mezi IMS a PF k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany PF nebyly rovněž učiněny 
žádné právní úkony v zájmu IMS a naopak. IMS a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření 
v zájmu nebo na popud IMS.

4. Vztahy mezi PF a Pojišťovnou

PF a Pojišťovna nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze 
strany PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu Pojišťovny a naopak. Pojišťovna a PF nepřijaly ani neuskutečnily 
v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud Pojišťovny. 

5. Vztahy mezi PF a Facilities

Facilities poskytoval PF dle Smlouvy o podnájmu a o službách s tím spojených (podepsané 30.4.2004) a jejích dodatků pod-
nájem kancelářských prostor a související služby, přičemž za tento podnájem a související služby platil PF sjednanou částku 
Facilities. 

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi PF a Facilities k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany PF nebyly rovněž učiněny 
žádné právní úkony v zájmu Facilities a naopak. Facilities a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná 
opatření v zájmu nebo na popud Facilities.
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6. Vztahy mezi PF a ŽP ČR

ŽP ČR zajišťovala pro PF v účetním období 2006 následující služby na smluvním základě: 
a)  Dle Smlouvy o spolupráci (s účinností počínaje 1.1.2005) poskytovala ŽP ČR pro PF služby týkající se zajištění výko-

nu zprostředkovatelské činnosti, přičemž za tyto služby PF platil ŽP ČR sjednanou částku.
b)  Dle Smlouvy o spolupráci (s účinností počínaje 1.1.2005) poskytovala ŽP ČR pro PF služby týkající se výplaty fi xních 

a motivačních provizí poradcům, přičemž za tyto služby PF platil ŽP ČR sjednanou částku

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi ŽP ČR a PF k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany PF nebyly rovněž učiněny 
žádné právní úkony v zájmu ŽP ČR a naopak. ŽP ČR a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná 
opatření v zájmu nebo na popud ŽP ČR.

7. Vztahy mezi PF a ŽP

PF a ŽP nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze strany PF 
nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu ŽP a naopak. ŽP a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 
žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud ŽP.  

8. Vztahy mezi PF a NN Rumunsko

PF a NN Rumunsko nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. 
Ze strany PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu NN Rumunsko a naopak. NN Rumunsko a PF nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud NN Rumunsko. 

9. Vztahy mezi PF a IMS SR

PF a IMS SR nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze strany 
PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu IMS SR a naopak. IMS SR a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním 
období 2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud IMS SR.  

10. Vztahy mezi PF a DDP

PF a DDP nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze strany 
PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DDP a naopak. PF a DDP nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DDP.  

11. Vztahy mezi PF a DSS

PF a DSS nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze strany 
PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DSS a naopak. PF a DSS nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DSS.   

12. Vztahy mezi PF a DDS

PF a DDS nesjednaly v účetním období 2006 žádné smlouvy a nedošlo mezi nimi k žádným vzájemným plněním. Ze strany 
PF nebyly rovněž učiněny žádné právní úkony v zájmu DDS a naopak. PF a DDS nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2006 žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud DDS.
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13. Vztahy mezi PF a IIM

IIM poskytoval PF dle Smlouvy o správě aktiv (podepsané 17.12.1997) služby související se správou aktiv, přičemž platil PF 
sjednanou částku IIM. 

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi PF a IIM k žádným jiným vzájemným plněním. Ze strany PF nebyly rovněž učiněny 
žádné právní úkony v zájmu IIM a naopak. IIM a PF nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 2006 žádná jiná opatření 
v zájmu nebo na popud IIM.

Ceny za plnění uvedena v předchozích článcích 2 – 13 odpovídaly běžným obchodním cenám v době jejich sjednání.

Závěrečné prohlášení ING Penzijní fond, a.s.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ING Penzijní fond, a.s. vyhotovované 
dle §66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období 1.1.2006 končící 31.12.2006 uvedli veškeré, v tomto účetním 
období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:

 smlouvy mezi propojenými osobami,
 plnění a proti plnění poskytnuté propojeným osobám,
 jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,  
 veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla společnosti ING Pen-
zijní fond, a.s. majetková újma.

Ing. Jiří Rusnok
předseda představenstva
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ZPRÁVA AUDITORA
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KONTAKTY

Centrála:
ING Penzijní fond, a.s.
Nádražní 25
150 00 Praha 5
Tel: 257 473 111
Fax: 257 473 555

Kontaktní centrum:
tel: 800 159 159
e-mail: klient@ing.cz

Internet:
www.ing.cz
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