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rozvaha k 30. 6. 2014 

AKTIVA 30. 6. 2014 30. 6. 2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 108 110

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 396 245 349 637

v tom: a) splatné na požádání 206 143 129 461

           b) ostatní pohledávky 190 102 220 176

Dluhové cenné papíry 198 356 193 856

v tom: a) vydané vládními institucemi 198 356 193 856

Dlouhodobý nehmotný majetek 611 149

Ostatní aktiva 52 816 82 429

Náklady a příjmy příštích období 181 380 206 476

AKTIVA celKem 829 516 832 657

PASIVA 30. 6. 2014 30. 6. 2013

Ostatní pasiva 167 852 64 676

            a) prostředky účastníků penzijního připojištění 12 636 23 361

               ac) nepřiřazené příspěvky účastníků penzijního připojištění 7 755 21 033

               ad) výplaty dávek 4 881 2 328

            b) jiná 155 216 41 315

Rezervy 2 635 4 719

v tom: c) ostatní 2 635 4 719

Základní kapitál 300 000 300 000

z toho: a) splacený základní kapitál 300 000 300 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 96 368 96 368

v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 60 000 60 000

           c) ostatní fondy ze zisku 36 368 36 368

Kapitálové fondy 121 455 241 455

Oceňovací rozdíly (+/-) -11 992 -12 259

z toho: a) z majetku a závazků -11 992 -12 259

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období 137 698 210 545

Zisk nebo ztráta (-) za účetní období 15 500 -72 847

PASIVA celKem 829 516 832 657

 (v tisících Kč) 

 (v tisících Kč) 
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Podrozvahové položky k 30. 6. 2014 

PodrozVAhoVá AKTIVA 30. 6. 2014 30. 6. 2013

PodrozVAhoVá AKTIVA celKem 0 0

PodrozVAhoVá PASIVA

Hodnoty převzaté k obhospodařování 29 658 139 28 158 405

PodrozVAhoVá PASIVA celKem 29 658 139 28 158 405

 (v tisících Kč) 
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Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2014 

30. 6. 2014 30. 6. 2013

Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 820 9 711

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 4 500 9 058

Podrozvahová aktiva 115 792 223 304

Náklady na poplatky a provize 42 436 124 213

Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací -331 -1 203

Ostatní provozní výnosy 1 566 3 009

Ostatní provozní náklady 88 127

Správní náklady 65 794 188 184

v tom: a) náklady na zaměstnance 26 154 49 688

           z toho: aa) mzdy a platy 19 141 36 571

                      ab) sociální a zdravotní pojištění 6 245 11 372

           b) ostatní správní náklady 39 640 138 496

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku (+/-)

-118 -105

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám (+/-) 5 101

Rozpuštění ostatních rezerv 971 2 435

Tvorba a použití ostatních rezerv (+/-) 1 113 2 425

zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 15 500 -72 847

Daň z příjmů 0 0

zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění 15 500 -72 847

 (v tisících Kč) 
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 (v tisících Kč) 

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu k 30. 6. 2014

základní
kapitál

rezerv.
fondy

Kapitál.
fondy

oceňov.
rozdíly

Nerozdělený 
hV min. let

zisk / ztráta 
(-)

celkem

zůstatek k 1. 1. 2013 300 000 97 349 351 100 -12 794 210 545 0 946 200

Čistý zisk / ztráta (-) za účetní období  -  -  -  -  - -72 847 -72 847

Použití fondů  - -981 -109 645  -  -  - -110 626

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do HV  -  -  - 535  -  - 535

zůstatek 31. 12. 2013 300 000 96 368 241 455 -12 259 210 545 -72 847 763 262

základní
kapitál

rezerv.
fondy

Kapitál.
fondy

oceňov.
rozdíly

Nerozdělený 
hV min. let

zisk / ztráta 
(-)

celkem

zůstatek k 1. 1. 2014 300 000 96 368 241 455 -12 259 210 545 -72 847 763 262

Čistý zisk / ztráta (-) za účetní období  -  -  -  -  - 15 500 15 500

Převody do fondů  -  -  -  - -72 847  72 847 0

Použití fondů  -  - -120 000  -  -  - -120 000

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do HV  -  -  - 267  -  - 267

zůstatek 31. 3. 2014 300 000 96 368 121 455 -11 992 137 698 15 500 659 029

 (v tisících Kč) 
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Příloha účetní závěrky
ING Penzijní společnost, a. s.

k 30. 6. 2014
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1. VŠeoBecNÉ INFormAce

(a) Popis penzijní společnosti

ING Penzijní společnost, a. s. (dále jen „Společnost“), vznikla dne 1. ledna 2013 transformací ING Penzijního fondu, a. s.,  

a nabízí služby fondů v rámci tzv. 3. pilíře penzijního systému. 

(b)  Sídlo společnosti

ING Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25

Praha 5

Česká republika

(c)  Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku  

k 3o. červnu 2014:

Členové představenstva: Členové dozorčí rady:

Ing. Renata Mrázová, Velké Přílepy, předsedkyně  Juraj Dlhopolček, Bratislava, předseda  

Tomáš Nidetzký, Praha Ivan Kubla, Praha

Frederick Lathioor, Statenice Peter Holotňák, Oľšavka

Peter van Ooijen, Praha 

Martin Horčička, Praha 

Dne 9. února 2014 zaniklo členství v představenstvu Společnosti panu Pavlu Urbanovi, panu Dušanu Quisovi, panu 

Tomáši Řezníčkovi a dne 24. února 2014 panu Janu Šíbalovi.

Dne 10. února 2014 vzniklo členství v představenstvu Společnosti panu Tomáši Nidetzkému, panu Fredericku 

Lathioorovi, panu Peteru Van Ooijenovi, panu Martinu Hořčičkovi a také panu Janu Brhelovi. 

K 30. červnu 2014 bylo ukončeno členství v představenstvu panu Janu Brhelovi. 

Dne 2. dubna 2014 zaniklo členství v dozorčí radě panu Karlu Noskovi. Dne 9. února 2014 zaniklo členství v dozorčí 

radě panu Martinu Havelkovi. Dne 10. února 2014 vzniklo členství v dozorčí radě Společnosti panu Dušanu Quisovi. 

K 30. červnu 2014 zaniklo členství v dozorčí radě panu Dušanu Quisovi a Michalu Skalickému.

(d) Vznik Společnosti

ING Penzijní společnost, a. s., původně Průmyslový penzijní fond, a. s., byla založena na základě zakladatelské 

smlouvy dne 15. března 1994. Ke vzniku činnosti dostala Společnost povolení od Ministerstva financí ČR rozhod-

nutím 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. Identifikační číslo Společnosti je 63078074.

 

(e) Proces transformace

V souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, vypracoval ING Penzijní fond, a. s., dne 

23. února 2012 transformační projekt. Tento projekt byl dne 17. září 2012 schválen Českou národní bankou. Na zá-

kladě transformačního projektu došlo ke dni 31. prosince 2012 k zániku penzijního fondu ING Penzijní fond, a. s.,  

a ke vzniku penzijní společnosti ING Penzijní společnost, a. s., a transformovaného fondu Transformovaný fond ING 

Penzijní společnosti, a. s. Právní účinky vzniku společností nastaly ke dni 1. ledna 2013, který je uveden jako roz-

hodný den v transformačním projektu. Zahajovací rozvaha k 1. lednu 2013 byla sestavena na základě transformač-
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ního projektu. V souladu s ustanovením § 182 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a trans-

formačním plánem došlo k rozdělení majetku a závazků zanikající společnosti mezi ING Penzijní společnost, a. s.,  

a Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a. s.

(f) charakteristika Společnosti

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednic-

tvím Transformovaného fondu ING Penzijní společnosti, a. s., podle zákona č. 42/1994, Sb., o penzijním připojištění 

(shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch těchto 

účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění), a provozování doplňkového 

penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (shromažďování příspěvků 

účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do 

účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního 

spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě).

Společnost působí na území České republiky.

(g) Účastnické fondy

V průběhu roku 2012 Společnost podala v souladu se zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zá-

konem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, žádost o otevření účastnických fondů. Rozhodnutí  

o povolení k vytvoření účastnických fondů nabylo právní moci dne 20. prosince 2012 s účinností od 1. ledna 2013. 

ING Penzijní společnost, a. s., obhospodařuje k 30. červnu 2014 následující účastnické fondy:

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2030 – účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 – účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

 

(h) organizační struktura

Centrála v Praze zajišťuje správu kmene účastníků, administrativu jednotlivých smluv, řídicí a správní činnost Spo-

lečnosti. Prodej obstarávají externí zprostředkovatelé. 

Předsedou představenstva Společnosti byla k 30. červnu 2014 Ing. Renata Mrázová, která byla zároveň pověřena 

řízením Společnosti.

Obchodník s cennými papíry vykonávající činnost ve vztahu k účastnickým fondům a transformovanému fondu je 

ING Investment Management (C.R.), a. s. 

Portfolio manažerem účastnických fondů/transformovaného fondu k 30. červnu 2014 je Pavel Romanovský ze 

společnosti ING Investment Management (C.R.), a. s.

Depozitářské služby pro Společnost poskytuje Česká spořitelna, a. s., na základě Smlouvy o výkonu činnosti depo-

zitáře ze dne 20. prosince 2012.

Společnost měla k 30. červnu 2014 jediného akcionáře, a to ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V., se sídlem 

Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemské království.
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2. záKlAdNÍ VÝchodISKA Pro VYPrAcoVáNÍ 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 zá-

kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými 

finančními institucemi.

Zpráva byla zpracována na obecných účetních zásadách, zejména na principu časového rozlišení, časové a věcné 

souvislosti nákladů a výnosů, na principu historických cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů 

oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a realizovatelných finančních nástrojů reálnou 

hodnotou. 

Všechny údaje jsou uvedeny v tisících korunách českých (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

3.  ÚČeTNÍ PoSTUPY

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

(a) okamžik uskutečnění účetního případu

Společnost účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku vypořádání. Otevřené obchody s cennými papíry 

k ultimu měsíce jsou od data realizace do data vypořádání zachyceny v podrozvaze a jsou přeceňovány na reálnou 

hodnotu prostřednictvím rozvahy.

Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo 

prodeje valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím 

věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem 

účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo 

které vyplývají z vnitřních předpisů účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.

(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 podí-

lů jsou klasifikovány 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 primárních emisích neurčených k obchodování. Do portfolia drženého do splatnosti mohou být 

zařazeny pouze dluhové cenné papíry.

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou k datu pořízení účtovány v pořizovací ceně 

zahrnující přímé transakční náklady související s pořízením. Časové rozlišení úrokových výnosů počítané metodou 

efektivní úrokové míry je součástí účetní hodnoty těchto cenných papírů. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou 

k datu pořízení účtovány v pořizovací ceně zahrnující přímé transakční náklady související s pořízením. Dluhopisy 

držené do splatnosti jsou oceněny naběhlou hodnotou, tedy amortizovanou pořizovací cenou. 

Pořizovací cena cenných papírů se při prodeji stanovuje metodou FIFO.
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Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné 

hodnoty, pokud Společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty 

stanoveny jako ceny dosažené 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 cen-

ný papír prodat), stanoví se reálná hodnota jako upravená hodnota cenného papíru metodou expertního odhadu.

Oceňovací rozdíly realizovatelných cenných papírů jsou účtovány do vlastního kapitálu.

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 úroko-

vých sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů.

V případě přeřazení cenného papíru oceňovaného reálnou hodnotou do skupiny dluhových cenných papírů oceňo-

vaných amortizovanou pořizovací cenou se reálná hodnota k datu přeřazení stává novou pořizovací cenou a prémie 

či diskont se rozpouští do výkazu zisku a ztráty od data přeřazení do data splatnosti. 

Úrokové výnosy vypočítané metodou efektivní úrokové míry, dividendy a kurzové rozdíly z dluhových cenných pa-

pírů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

Znehodnocení realizovatelných cenných papírů

K datu pololetní zprávy Společnost posuzuje, zda nedošlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatel-

ných cenných papírů.

Znehodnocení dluhových cenných papírů je provedeno na základě posouzení objektivní evidence o tom, že ne vše-

chen úrok a jistina budou přijaty ve smluvních termínech. Snížení reálné hodnoty dluhových cenných papírů z titulu 

změny tržních úrokových sazeb není samo o sobě považováno za důvod pro znehodnocení. 

Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru, je celá ztrá-

ta účtována do výkazu zisku a ztráty oproti účtům oceňovacích rozdílů.

Pokud následně po vykázání znehodnocení ve výkazu zisku a ztráty dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodno-

ty dluhových cenných papírů, vykazuje se toto zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů ve výkazu zisku  

a ztráty. Prokazatelné zvýšení reálné hodnoty akcií, podílových listů a ostatních podílů se vykazuje na účtu oceňo-

vacích rozdílů ve vlastním kapitálu.

(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.
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(d) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Veškerý majetek (s výjimkou dlouhodobé-

ho hmotného majetku neodpisovaného) je odpisován lineární metodou dle odpisového plánu. 

V následující tabulce jsou uvedeny doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Doba účetního odpisování

Software 3 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 v období, ve kterém byl pořízen.

 

(e) Přepočet cizí měny 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným ke dni 

transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti 

jsou přepočítávána do tuzemské měny kurzem vyhlašovaným ČNB platným k datu pololetní zprávy. Kurzové zisky  

a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty na účtech zisků nebo ztrát z finančních operací, popřípadě v rozvaze 

na účtech oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.

(f) zdanění

Základem daně z příjmů jsou příjmy (resp. výnosy), které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, po 

snížení o náklady vynaložené na dosažení, zajištění nebo udržení těchto příjmů. Základ daně se stanoví dle § 23  

a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Sazba daně ze základu daně zaokrouhleného 

na celé tisícikoruny dolů platná pro roky 2014 a 2013 činí 19 %.

Příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku a obdobná plnění včetně 

daně sražené v zahraničí plynoucí Společnosti ze zdrojů v zahraničí se zahrnují do samostatného základu daně. 

Sazba daně ze samostatného základu daně zaokrouhleného na celé tisícikoruny dolů platná pro roky 2014 a 2013 

činí 15 %.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím 

schválené daňové sazby pro rok, ve kterém budou tyto dočasné rozdíly realizovány. O odložené daňové pohledávce 

se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

(g) 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 rozlišovat 

pořizovací náklady z nově založených smluv po dobu maximálně 10 let s platností od 1. ledna 2006. Smlouvy uza-

vřené před 1. lednem 2006 se odepisují nadále po dobu maximálně 15 let. Podle Společnosti tato nová struktura 

časového rozlišení pořizovacích nákladů nejlépe zohledňuje výsledky výše uvedených analýz. Společnost provádí 

test návratnosti časového rozlišení pořizovacích nákladů k datu pololetní zprávy.

Pořizovací náklady na smlouvy doplňkového penzijní spoření nejsou časově rozlišovány
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(h)  opravné položky k pohledávkám

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti 

svých zákazníků. Pokud dojde k trvalému snížení hodnoty těchto pohledávek, provede Společnost odpis. Odpisy 

nedobytných pohledávek jsou zahrnuty v položce „Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledáv-

kám 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“.

 

(i) Vlastní kapitál

Základní kapitál Společnost vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Společnost vytvořila 

rezervní fond ve výši 20 % základního kapitálu. Představenstvo může rozhodnout o zřízení fondů a stanovit pravi-

dla pro jejich tvorbu a použití.

(j) Výnosy z poplatků a provizí

Výnosy z poplatků a provizí tvoří úplaty za obhospodařování a zhodnocení majetku transformovaného fondu. 

Úplata za obhospodařování činí 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy fondu. Průměrná roční hodnota 

bilanční sumy fondu se stanoví jako prostý aritmetický průměr hodnot bilančních sum fondu za každý den přísluš-

ného období upravený o zápornou reálnou hodnotu derivátů. Úplata za zhodnocení majetku činí 15 % ze zisku 

vykázaného v účetní závěrce fondu před zaúčtováním úplaty za zhodnocení majetku a zdaněním. 

(k) Náklady na poplatky a provize

Náklady na poplatky a provize obsahují náklady z provizí a poplatků spojené zejména s vedením účtů, prováděním 

platebního styku, poplatky za externí správu portfolií obhospodařovaných fondů, uložením finančních nástrojů  

a náklady na provize související s pořízením smluv v obhospodařovaných fondech.

(l) Konsolidace

Údaje účetní závěrky Společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti ING Continental Europe 

Holdings B.V., Nizozemské království, sestavené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. ING Conti-

nental Europe Holdings B.V. je zapsaná v obchodním registru Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam pod 

číslem 33002024 a zde je i uložena její konsolidovaná účetní závěrka.

(m) Prostředky účastníků penzijního připojištění

Společnost eviduje v rámci ostatních pasiv nepřiřazené příspěvky účastníků penzijního připojištění a doplňkového 

penzijního spoření a prostředky připravené k výplatě účastníkům (viz bod 10).

(n) změny účetních metod 

V roce 2014 nedošlo k žádným významným změnám účetních metod.
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4. PohledáVKY zA BANKAmI A drUŽSTeVNÍmI záloŽNAmI
   
 30. 6. 2014 13. 12. 2013

Běžné účty u bank 206 143 129 461

Termínované vklady u bank 190 102 220 176

celkem 396 245 349 637

5. dlUhoVÉ ceNNÉ PAPÍrY

a) Klasifikace dluhových cenných papírů   
 30. 6. 2014 13. 12. 2013

Dluhové cenné papíry – do splatnosti 193 856 193 513

celkem 193 856 193 513

b) Analýza dluhových cenných papírů – amortizovaná hodnota

Vydané vládním sektorem 30. 6. 2014 31. 12. 2013 

   
Kótované na burze v Čr 198 356 193 856

celkem 198 356 193 856

c) Analýza dluhových cenných papírů – tržní hodnota

Vydané vládním sektorem 30. 6. 2014 31. 12. 2013 

   
Kótované na burze v Čr 257 307 230 436

celkem 257 307 230 436
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6. dloUhodoBÝ hmoTNÝ A NehmoTNÝ mAJeTeK

Nehmotný majetek Software Pořízení celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 31. 12. 2013 1 490 0 1 490

Přírůstky 0 579 579

Úbytky -227 0 -227

Zůstatek k 30. 6. 2014  1 263 579 1 842

oprávky

Zůstatek k 31. 12. 2013 1 341 0 1 341

Odpisy 16 0 16

Oprávky k úbytkům – vyřazení -126 0 -126

Zůstatek k 30. 6. 2014 1 231  0  1 231

zůstatková hodnota k 31. 12. 2013 149 0 149

zůstatková hodnota k 30. 6. 2014 32 579 611

7. oSTATNÍ AKTIVA
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Pohledávky z obchodních vztahů 0 7

Pohledávky za poradci – zprostředkovateli penz. připojištění 2 785 2 479

Opravná položka k pohledávkám za poradci -2 785  -2 479

Pohledávka za Transformovaným fondem 22 212 18 090

Pohledávky za státním rozpočtem – státní příspěvek 0 0

Dohadný účet aktivní 30 426 64 089

Ostatní aktiva 178 243

celkem 52 816 82 429

Dohadné účty aktivní představují nárok správcovské Společnosti na úplatu za zhodnocení majetku Transformova-

ného fondu ING Penzijní společnosti, a. s.

V souladu s doporučením ČNB Společnost od roku 2013 neúčtuje o pohledávce za státním příspěvkem. O státním 

příspěvku bude účtováno ve chvíli jeho přijetí.

8. PohledáVKY zA oSoBAmI Se zVláŠTNÍm VzTAhem

Společnost neměla k 30. červnu 2014 ani k 31. prosinci 2013 pohledávky za osobami se zvláštním vztahem.
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9. NáKlAdY A PŘÍJmY PŘÍŠTÍch oBdoBÍ

Společnost vykazuje aktivní časové rozlišení v celkové výši 181 380 tis. Kč (2013: 206 476 tis. Kč), z toho 181 331 tis. Kč 

(2013: 206 350 tis. Kč) představuje časové rozlišení pořizovacích nákladů na smlouvy o penzijním připojištění a 49 tis. Kč 

(2013: 126 tis. Kč) ostatní aktivní časové rozlišení. 

10. ProSTŘedKY ÚČASTNÍKŮ PeNzIJNÍho PŘIPoJIŠTĚNÍ

Společnost evidovala na účtech neidentifikovaných příspěvků 12 636 tis. Kč (2013: 23 361 tis. Kč). Jedná se o pro-

středky přijaté na účet Společnosti před identifikací a převodem do účastnických fondů anebo transformovaného 

fondu ve výši 7 755 tis. Kč (2013: 21 033 tis. Kč) a prostředky připravené k výplatě účastníkům, ale k datu pololetní 

zprávy nevyplacené ve výši 4 881 tis. Kč (2013: 2 328 tis. Kč).

11. oSTATNÍ PASIVA JINá
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Závazky z obchodních vztahů 224 2 464

Závazky vůči zaměstnancům 1 880 1 866

Závazky vůči státu – daňové závazky a vratky SP 19 266 17 626

Dohadné účty pasivní 13 033 18 130

Závazek vůči akcionáři 120 000 0

Ostatní pasiva 813 1 229

celkem  155 216 41 315

Dohadné položky pasivní zahrnují spotřebované služby/plnění, které Společnosti nebyly ke konci účetního období 

vyfakturovány.

12. záVAzKY K oSoBám Se zVláŠTNÍm VzTAhem

Společnost neměla k 30. červnu 2014 ani k 31. prosinci 2013 závazky k osobám se zvláštním vztahem.

13. TrANSAKce S PodNIKY Ve SKUPINĚ

Převážná většina nákupů služeb v roce 2014 i 2013 byla uskutečněna prostřednictvím společnosti ING Manage-

ment Services, s. r. o.

Společnost ING Finance, s. r. o., zajišťuje zprostředkovatelskou činnost s cílem zajištění distribuce produktů nabíze-

ných společností.
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Přehled transakcí vůči podnikům ve skupině:

30. 6. 2014 Výnosy Náklady* Pohledávky závazky

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 0 0 0 10

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a. s. 115 792 0 22 212 0

ING Bank N.V., organizační složka 215 0 170 003 0

ING Investment Management (C.R.), a. s. 0 19 555 0 0

ING Finance, s. r. o. 0 1 211 0 62

ING Management Services, s. r. o. 0 22 306 0 0

ING RAS Kft. 0 493 0 0

ING Insurance Eurasia N.V. 0 811 0 0

ING Continental Europe Holdings B.V. 0 848 0 0

celkem 116 007 45 224 192 215 72

31. 12. 2013 Výnosy Náklady* Pohledávky závazky

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 0 -75 0 592

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a. s. 223 304 0 18 090 0

ING Bank N.V., organizační složka 127 0 200 127 0

ING Investment Management (C.R.), a. s. 0 36 107 0 0

ING Finance, s. r. o. 0 20 876 0 107

ING Management Services, s. r. o. 0 46 613 0 1 536

ING Continental Europe Holdings B.V. 0 50 394 0 0

celkem 223 431 153 915 218 217 2 235

 * Náklady jsou v této tabulce vykázány bez DPH.

14. rezerVY

Společnost vytvořila rezervy v souladu s metodami uvedenými v bodě 3 (c). Byly vytvořeny tyto rezervy:

 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Rezerva na restrukturalizaci 0 14

Rezerva na mzdy a bonusy  2 498 4 568

Ostatní rezervy  137 137

celkem 2 635 4 719

15. záKlAdNÍ KAPITál

Základní kapitál Společnosti k 30. červnu 2014 činil 300 000 tis. Kč (2013: 300 000 tis. Kč). Základní kapitál byl 

tvořen 50 000 akciemi na jméno v nominální hodnotě 6 tis. Kč (2013: 6 tis. Kč).



ING Penzijní společnost, a.s.

19

16. NerozdĚleNÝ zISK 

V rámci transformace byl k 1. 1. 2013 do nerozděleného zisku Společnosti vyčleněn výsledek hospodaření za rok 

2012 ve výši 10 % celkového výsledku hospodaření ING Penzijního fondu, a. s., tj. částka 47 285 tis. Kč. 

17. oceŇoVAcÍ rozdÍlY

Oceňovací rozdíly vykázané v rozvaze Společnosti ve výši -11 992 tis. Kč (2013: -12 259 tis. Kč) vznikly tržním 

přeceněním provedeným v okamžiku přesunu (v roce 2009) dluhového cenného papíru z portfolia realizovatelných 

cenných papírů do portfolia drženého do splatnosti. Tento oceňovací rozdíl je postupně umořován do položky „Zisk 

nebo ztráta z finančních operací“ v souladu s metodou uvedenou v bodě 3 (b).

18. VÝNoSY z ÚroKŮ A PodoBNÉ VÝNoSY
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů 320  653

Úroky z dluhových cenných papírů 4 500 9 058

celkem 4 820 9 711

19. VÝNoSY z PoPlATKŮ A ProVIzÍ

 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Úplata za obhospodařování majetku 85 366 159 215

Úplata za zhodnocení majetku 30 426 64 089

Výnosy z poplatků a provizí celkem 115 792 223 304

20. NáKlAdY NA PoPlATKY A ProVIze
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Provize zprostředkovatelům penzijního připojištění / doplňkového penzijního spoření 21 309 86 093

Poplatky správci portfolia 19 555 36 107

Poplatky bankovní a ostatní 630 1 020

Poplatky z obchodů a držby cenných papírů 942 993

Náklady na poplatky a provize celkem 42 436 124 213

21. zISK NeBo zTráTA z FINANČNÍch oPerAcÍ
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Zisk/ztráta (-) z operací s cennými papíry -267  -535

Kurzové rozdíly ostatní -64  -668

celkem -331 -1 203
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22. NáKlAdY NA zAmĚSTNANce
 

Průměrný počet 
osob*

mzdové náklady  
a odměny

Sociální a zdravotní
pojištění

ostatní sociální
náklady celkem

Stav k 30. 6. 2014 60 19 141  6 245 768 26 154

Stav k 31. 12. 2013 63 36 571  11 372 1 745 49 688

* Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané.

23. oSTATNÍ SPráVNÍ NáKlAdY
 30. 6. 2014 31. 12. 2013

SLA služby poskytované společností ING Management Services (vč. DPH) 23 230    48 549

Tiskové služby 2 019 5 262

Reklama a marketing 688 6 620

Nájemné včetně služeb 3 555 6 617

Poštovné a telekomunikace 2 961 6 901

Statutární audit 593 1 452

    - v tom audit zahajovací rozvahy 0 322

Služby mateřské společnosti 1 659   50 394

Ostatní služby 4 935 12 701

ostatní správní náklady celkem 39 640  138 496

 

24. dAŇ z PŘÍJmŮ A odloŽeNÝ dAŇoVÝ záVAzeK/PohledáVKA

(a) Splatná daň z příjmů
 30. 6. 2014 31. 12. 2013*

Zisk nebo ztráta (-) za účetní období před zdaněním 15 500 -72 847

Odečet daňových ztrát minulých let -13 829

Výnosy nepodléhající zdanění -3 618 -15 557

Daňově neodčitatelné náklady 1 947 16 319

Základ daně po úpravách 0 -72 085

daň vypočtená při použití aktuální sazby (19 %) 0 0

* Údaje k datu 31. prosince 2013 jsou doplněny podle skutečného přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 

2013, a liší se proto od dat uvedených v příloze účetní závěrky za rok 2013.

Podle zákona o daních z příjmů může Společnost uplatnit daňovou ztrátu v následujících pěti letech. Výše daňové 

ztráty z let 2009–2013, která nebyla k 31. prosinci 2013 uplatněna a bude převedena do dalších let, činila 1 522 

381 tis. Kč (2013: 1 539 151 tis. Kč).
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(b) odložený daňový závazek/pohledávka

 Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby 19 %. Odložené daňové 

pohledávky a závazky se skládají z následujících položek:

dočasné rozdíly Pohledávky závazky rozdíl

30. 6. 2014 31. 12. 2013 30. 6. 2014 31. 12. 2013 30. 6. 2014 31. 12. 2013

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2 279  2 329 0 0 2 279 2 329

Daňové ztráty z minulých let 289 252 292 439 0 0 289 252 292 439

Ostatní 501 898 0 0 501 898

odložená daňová pohledávka/závazek 292 032 295 666 0 0 292 032 295 666

Společnost se rozhodla neúčtovat o odložené daňové pohledávce k 30. červnu 2014 ve výši 292 032 tis. Kč (2013: 

295 666 tis. Kč), neboť existují pochybnosti o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 

 

25. TrŽNÍ rIzIKA

a) měnové riziko

Aktiva a pasiva v cizích měnách představují expozici Společnosti vůči měnovým rizikům. Realizované i nerealizované 

kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty. Společnost vykazuje jen limitovanou expozici 

v cizích měnách.

(b) Úrokové riziko

Společnost je vystavena jen nízkému úrokovému riziku. Položka rozvahy „Dluhové cenné papíry“ obsahuje český 

státní dluhopis s fixním kuponem, jehož splatnost je v roce 2036. Objem investice k 30. 6. 2014 je 198 356 tis. Kč 

(2013: 193 856 tis. Kč).

(c) riziko likvidity

Riziko likvidity zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva Společnosti nástroji s vhodnou splatností, tak  

i schopnost Společnosti likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu.

K 30. červnu 2014 do 3 měs. od 3 měs.
do 1 roku

od 1 roku
do 5 let Nad 5 let Bez specifik. celkem

Pokladní hotovost 108 0 0 0 0 108

Vklady u bank 396 245 0 0 0 0 396 245

Dluhové cenné papíry státní 0 4 987 0 193 369 0 198 356

Ostatní aktiva a Náklady a příjmy 
příštích období 22 228 30 426 0 0 182 153 234 807

celkem 418 581 35 413 0 193 369 182 153 829 516

Závazky z příspěvků účastníků 12 636 0 0 0 0 12 636

Ostatní pasiva jiná 142 183 13 033 0 0 0 155 216

Rezervy 0 2 499 0 0 136 2 635

Vlastní kapitál 0 0 0 0 659 029 659 029

celkem 154 819 15 532 0 0 659 165 829 516

rozdíl 263 762 19 881 0 193 369 -477 012 0

Kumulativní rozdíl 263 762 283 643 283 643 477 012 0 0
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K 31. prosinci 2013 do 3 měs. od 3 měs.
do 1 roku

od 1 roku
do 5 let Nad 5 let Bez specifik. celkem

Pokladní hotovost 110 0 0 0 0 110

Vklady u bank 329 587 20 050 0 0 0 349 637

Dluhové cenné papíry státní 0 629 0 193 227 0 193 856

Ostatní aktiva a Náklady a příjmy 
příštích období 18 137 64 091 0 0 206 826 289 054

celkem 347 834 84 770 0 193 227 206 826 832 657

Závazky z příspěvků účastníků 23 361 0 0 0 0 23 361

Ostatní pasiva jiná 23 184 0 0 0 18 131 41 315

Rezervy 4 569 14 0 0 136 4 719

Vlastní kapitál 0 0 0 0 763 262 763 262

celkem 46 545 0 0 0 786 112 832 657

rozdíl 301 289 84 770 0 193 227 -579 286 0

Kumulativní rozdíl 301 289 386 059 386 059 579 286 0 0

26. mAJeTeK A záVAzKY V PodrozVAhoVÉ eVIdeNcI

V podrozvahové evidenci je evidován obhospodařovaný majetek obhospodařovaných fondů v celkové hodnotě 29 

658 139 tis. Kč (2013: 28 158 405 tis. Kč).

27. VÝzNAmNÉ UdáloSTI Po dATU ÚČeTNÍ záVĚrKY

Dne 27. června 2014 byla ČNB odeslána žádost o povolení k vytvoření nového účastnického fondu – Spořicí účast-

nický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Vedení Společnosti nejsou známy žádné jiné významné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by zásad-

ně ovlivnily účetní závěrku Společnosti k 30. červnu 2014.
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Nádražní 344/25 
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Tel: 257 473 111

Fax: 257 473 555
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Kontaktní centrum:

tel: 844 444 480
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