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I.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Vážení akcionáři, vážení klienti a obchodní partneři,
dovolte mi se na Vás obrátit a informovat Vás o tom, jak se vedlo společnosti Conseq
penzijní společnost, a.s., (dále jen „Společnost“ nebo „penzijní společnost“)
v uplynulém roce.
V průběhu celého loňského roku jsme pozorovali, sice pozvolný, ale zato stabilní růst
zájmu o doplňkové penzijní spoření mezi účastníky i poradenskými společnostmi.
Ukazuje se, že po mnoha letech změn a nejistoty kolem důchodové reformy tu máme
konečně prostředí, které motivuje občany a zaměstnavatele k tvorbě penzijních
úspor. Pozitivní je i fakt, že kromě růstu zájmu mezi novými účastníky penzijního
spoření roste i počet účastníků, kteří si uvědomují, že pro dlouhodobé spoření na
penzi je mnohem vhodnější penzijní spoření v účastnických fondech, než
konzervativní strategie transformovaných fondů. V roce 2016 se tak do účastnických
fondů přesunulo téměř 42 tisíc účastníků z transformovaných fondů, zatímco v roce
předcházejícím to bylo pouze 17 tisíc účastníků. V celkových počtech jsou to zatím
zanedbatelná čísla, ale je to signál, že si účastníci začínají uvědomovat, že
každoroční garance transformovaných fondů ukusuje velkou část potenciálních
výnosů a snižuje tak jejich budoucí bohatství.
Příznivě se v loňském roce vyvíjelo i hospodaření penzijní společnosti, které skončilo
ziskem ve výši 19,7 milionu Kč, což přestavuje meziroční růst o více než 50 %.
Objem aktiv v obhospodařovaných fondech meziročně vzrostl o 17 % a na konci
loňského roku dosáhl 8,7 miliardy Kč. Většina prostředků byla stále umístěna
v transformovaném fondu, jehož aktiva vzrostla meziročně o 8,3 % na hodnotu
7,6 mld. Kč. Přestože objem prostředků v účastnických fondech stále výrazně
zaostává za objemem prostředků transformovaného fondu, jejich roční hodnota se
zvýšila o 669 mil. Kč a překonala růst aktiv transformovaného fondu o téměř 100 mil.
Kč. Podmínky na finančních trzích přály v loňském roce zejména akciovým
investicím, a proto dosáhl nejlepšího výsledku právě Globální akciový fond, jenž
dokázal zhodnotit prostředky účastníků o 10,0 % a stal se tak druhým
nejúspěšnějším fondem mezi všemi účastnickými a transformovanými fondy na trhu.
Stále si však Globální akciový fond udržuje pozici nejúspěšnějšího účastnického
fondu na trhu, měřeno zhodnocením od založení. Hodnota jednotky Dluhopisového
fondu vzrostla o 1,0 % a Povinný konzervativní fond, který umisťuje prostředky
především na peněžním trhu, zaznamenal pokles hodnoty o 1,0 %. Hospodaření
transformovaného fondu umožní za rok 2017 připsat klientům zhodnocení ve výši
0,16 %.
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II.

ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti
penzijní společnosti a účastnického fondu

A.

ÚDAJE
O
ZMĚNÁCH
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU,

SKUTEČNOSTÍ

ZAPISOVANÝCH

ke kterým došlo během rozhodného období

V rozhodném období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech zapisovaných
do obchodního rejstříku.
B.

ÚDAJE O OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDECH

V rozhodném období Společnost obhospodařovala:
Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a. s. (dále jen jako
„transformovaný fond“)
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a. s.
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.
(všechny účastnické fondy dále jen společně jako „účastnické fondy“)
C.

ÚDAJE O SKUTEČNOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek

V roce 2017 nedošlo k žádným skutečnostem s významným vlivem na výkon činnosti
Společnosti.
Počet účastníků ve fondech obhospodařovaných Společností, tedy v účastnických
fondech i v transformovaném fondu, k datu 31. prosince 2017 činil 104 526.
D.

ÚDAJE
O
ČLENECH
PŘEDSTAVENSTVA,
DOZORČÍ
A OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOBÁCH SPOLEČNOSTI

RADY

Orgány Společnosti k 31. prosinci 2017
Představenstvo
Ing. Jan Vedral, předseda představenstva
Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně představenstva
Ing. Tomáš Vystrčil, člen představenstva
Ing. Richard Siuda, člen představenstva
Údaje o členech představenstva Společnosti
Ing. Jan Vedral, předseda představenstva (členství od 1. ledna 2014) –
po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval
v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha a ve funkci
hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém
primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval
založení společnosti Conseq Finance spol. s r.o. (následně Conseq Finance,
a.s.), v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal
za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního
managementu. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., která
vznikla v roce 2001 jako dceřiná společnost Conseq Finance spol. s r.o., s
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cílem rozvíjet služby portfolio managementu a které Společnost svěřila
obhospodařování
finančních
aktiv
v účastnických
fondech
a v transformovaném fondu, působí Jan Vedral jako předseda
představenstva a hlavní investiční manažer. Zde vede investiční tým
a stanovuje hlavní investiční strategie. Dnes patří Jan Vedral k předním
českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných
papírů Praha, a.s.
Mgr. Hana Blovská, místopředsedkyně představenstva (členství od 1. ledna
2014) - po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze nastoupila do Československé obchodní banky, a.s., kde nejdříve
pracovala v odboru custody a později jako zástupkyně ředitele odboru Sales
& Trading. Později působila ve společnosti Expandia Finance, a.s., ve funkci
ředitelky divize Sales & Trading. V roce 1999 nastoupila jako ředitelka sekce
investičního managementu do společnosti Conseq Finance spol. s r.o.,
od roku 2001 do současnosti působí jako místopředsedkyně představenstva
ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Do její odpovědnosti
patří strukturace produktů, jejich marketing a prodej. Dále se zaměřuje
na navazování a rozvoj vztahů s klienty a distribučními zástupci.
Ing. Richard Siuda, člen představenstva (členství od 1. ledna 2014) vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
V roce 2001 byl přijat do společnosti Conseq Investment Management, a.s.
na pozici portfolio administrátora. Po dvou letech přestoupil na pozici
manažera prodeje zodpovědného zejména za školení investičních
zprostředkovatelů a servis obchodním partnerům a klientům. Na počátku
roku 2006 byl jmenován do pozice ředitele pro prodej investičních produktů
prostřednictvím externích distribučních sítí a na podzim téhož roku zvolen
členem představenstva společnosti. Za prodej prostřednictvím externích
distribučních sítí zodpovídá i v oblasti doplňkového penzijního spoření.
Ing. Tomáš Vystrčil, člen představenstva (členství od 1. ledna 2014) po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT pokračoval
ve studiu na Vysoké škole ekonomické. V roce 1995 se stal finančním
ředitelem, nedlouho poté i členem představenstva a v letech 2001 - 2003
zastával funkci generálního ředitele Českomoravského penzijního fondu, a.s.
V roce 2003 přešel do oblasti životního pojištění, kde působil nejdříve
na pozici ředitele úseku životního pojištění v AXA pojišťovně a poté na pozici
ředitele provozu v Aegon Pojišťovně, a.s. Od roku 2011 pracuje
ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., zodpovídá za divizi
operací, je členem představenstva a podílí se na expanzi finanční skupiny
Conseq do oblasti doplňkového penzijního spoření.
Dozorčí rada
Ing. Aurelian Teppervien, předseda dozorčí rady
Ing. Martina Čermáková, místopředsedkyně dozorčí rady
Ing. Ondřej Matuška, člen dozorčí rady
Údaje o členech dozorčí rady Společnosti
Ing. Aurelian Teppervien, předseda dozorčí rady (členství od 1. ledna 2014)
- absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor
Ekonomika zahraničního obchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce
finančního ředitele společnosti Euromedica, s.r.o., od roku 1995 do roku
2000 působil ve společnosti Conseq Finance spol. s r.o., mimo jiné ve funkci
finančního ředitele.
Ing. Martina Čermáková, místopředsedkyně dozorčí rady (členství
od 1. ledna 2014) - je absolventkou Sociálně ekonomické fakulty Univerzity
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Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ekonomie a management
podniku. V roce 1998 nastoupila do společnosti poskytující účetní, daňové
a ekonomické poradenství pro malé a středně velké společnosti, kde
zastávala pozici samostatné účetní, později vedoucí ekonomické sekce.
Od roku 2004 pracuje ve společnosti Conseq Investment Management, a.s.,
kde nejdříve působila na pozici samostatné účetní, od roku 2009 zastává
funkci hlavní účetní a vedoucí finančního oddělení.
Ing. Ondřej Matuška, člen dozorčí rady (členství od 1. ledna 2014) –
je absolventem Fakulty financí a účetnictví, obor Finance, Vysoké školy
ekonomické v Praze. Při studiu působil jako odborný redaktor
v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a následně jako
analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior
portfolio manažer do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., odkud v roce
2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde
působí dodnes jako senior portfolio manažer, vedoucí oddělení portfolio
managementu a člen představenstva společnosti. Je primárně odpovědný
za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, tvorbu
a schvalování investičních strategií a též řízení likvidity Společnosti.
E.

ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH SPOLEČNOSTI

Finanční aktiva Společnosti a Společností obhospodařovaných fondů, která jsou
tvořena investičními nástroji a peněžními prostředky, obhospodařuje na základě
smlouvy o obhospodařování uzavřené se Společností dne 2. ledna 2014, ve znění
jejích dodatků, společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČO 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153 (dále jen „Portfolio
Manažer“).
Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry, který od roku 2001 poskytuje
svým zákazníkům mimo jiné investiční službu obhospodařování majetku zákazníka,
je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního
ujednání (portfolio management).
Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování
Společnosti
Ing. Jan Vedral
viz údaje na str. 3 a 4
Ing. Ondřej Matuška
viz údaje na str. 5
Ing. Martin Pavlík
Během studií na fakultě Financí na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval
ve znaleckém ústavu VOX CONSULT, s.r.o. Po absolvování hlavní specializace
Bankovnictví a Pojišťovnictví a vedlejší specializace Oceňování podniku nastoupil
v roce 2008 do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působil
na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012
je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.
F.
ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ MĚLY, BYŤ JEN PO ČÁST ROZHODNÉHO
OBDOBÍ, KVALIFIKOVANOU ÚČAST NA SPOLEČNOSTI
Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu
nebo hlasovacích právech Společnosti, nebo jejich součet, který představuje alespoň
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10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na řízení Společnosti.
Jediným akcionářem Společnosti byla po celé rozhodné období společnost Conseq
Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00,
IČO 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7153, a je jím i nadále. Osobami s nepřímým podílem
na Společnosti byly po celé rozhodné období tito akcionáři společnosti Conseq
Investment Management, a.s., s podílem ve výši alespoň 10 %: Ing. Jan Vedral, Ing.
Aurelian Teppervien a Mgr. Hana Blovská.
G.

ÚDAJE O OSOBÁCH, NA KTERÝCH MĚLA SPOLEČNOST, BYŤ JEN PO
ČÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, KVALIFIKOVANOU ÚČAST

Společnost neměla v rozhodném období kvalifikovanou účast na žádné osobě.
H.

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY SE SPOLEČNOSTÍ PERSONÁLNĚ
PROPOJENÉ

Jméno, příjmení

Zainteresovanost
v právnických
osobách
propojených
se Společností

Ing. Jan Vedral

představenstvo

Ing. Jan Vedral

představenstvo

do 19. 12. 2017

Ing. Jan Vedral

představenstvo

TMM s.r.o.

do 19. 12. 2017

Ing. Jan Vedral

jednatel

Auto Real Estate
Tábor s.r.o.
Auto Real Estate ČB
s.r.o.
GASTRO ŽOFÍN
SLOVANSKÝ
OSTROV s.r.o.
Retail Property
Portfolio s. r. o.
Rutland Pardubice
a.s.
Karlovarská park
s.r.o.
QI investiční
společnost, a.s.

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

společník

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

představenstvo

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

představenstvo

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

jednatel

Ing. Jan Vedral

dozorčí rada

celé rozhodné
období

Ing. Jan Vedral

správní rada

předseda
představenstva

celé rozhodné
období

Ing. Jan Vedral

jednatel

předseda
představenstva

celé rozhodné
období

Ing. Jan Vedral

představenstvo

předseda
představenstva

Turf Holding, a.s.

do 19. 12. 2017

Ing. Jan Vedral

představenstvo

OCERO Invest s.r.o.

celé rozhodné
období

Ing. Jan Vedral

jednatel

Conseq Investment
Management, a.s.

celé rozhodné
období

Mgr. Hana
Blovská

představenstvo

Právnické osoby
personálně
propojené
se Společností

Doba
personálního
propojení

Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Finance,
a.s.

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Turf Praha a.s.

SOLAZO s.r.o.
CNE Projekt FVE
beta, s.r.o.
Burza cenných
papírů Praha, a.s.
Garanční fond
obchodníků s
cennými papíry
NOKERA Invest
s.r.o.
Conseq Funds
investiční
společnost, a.s.

do 30. 11. 2017
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Členství a funkce
v orgánech
Společnosti
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva
předseda
představenstva

předseda
představenstva
předseda
představenstva
místopředsedkyně
představenstva
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Právnické osoby
personálně
propojené
se Společností
SOLAZO s.r.o.
CNE Projekt FVE
beta, s.r.o.
Auto Real Estate
Tábor s.r.o.
Conseq Funds
investiční
společnost, a.s.
Conseq Finance,
a.s.
QI investiční
společnost, a.s.
Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Invest plc
Conseq Funds
investiční
společnost, a.s.
Asociace pro
kapitálový trh
Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Finance,
a.s.
QI investiční
společnost, a.s.
Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Finance,
a.s.
Conseq Funds
investiční
společnost, a.s.
Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Investment
Management, a.s.
Conseq Invest plc

I.

Zainteresovanost
v právnických
osobách
propojených
se Společností

Doba
personálního
propojení

Jméno, příjmení

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Mgr. Hana
Blovská
Mgr. Hana
Blovská
Mgr. Hana
Blovská

celé rozhodné
období

Mgr. Hana
Blovská

představenstvo

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Mgr. Hana
Blovská

představenstvo

Ing. Richard Siuda

dozorčí rada

Ing. Richard Siuda

představenstvo

Ing. Richard Siuda

představenstvo

Ing. Richard Siuda

dozorčí rada

Ing. Richard Siuda

výkonný výbor

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

jednatel
jednatel
jednatel

Ing. Tomáš
Vystrčil
Ing. Tomáš
Vystrčil
Ing. Aurelian
Teppervien
Ing. Aurelian
Teppervien
Ing. Aurelian
Teppervien

představenstvo
představenstvo
dozorčí rada
dozorčí rada
dozorčí rada

Členství a funkce
v orgánech
Společnosti
místopředsedkyně
představenstva
místopředsedkyně
představenstva
místopředsedkyně
představenstva
místopředsedkyně
představenstva
místopředsedkyně
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
člen
představenstva
předseda dozorčí
rady
předseda dozorčí
rady
předseda dozorčí
rady

celé rozhodné
období

Ing. Aurelian
Teppervien

dozorčí rada

předseda dozorčí
rady

celé rozhodné
období
celé rozhodné
období
celé rozhodné
období

Ing. Martina
Čermáková
Ing. Ondřej
Matuška
Ing. Ondřej
Matuška

dozorčí rada

místopředsedkyně
dozorčí rady

představenstvo

člen dozorčí rady

představenstvo

člen dozorčí rady

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ JEDNALY
SE SPOLEČNOSTÍ VE SHODĚ,
pokud se nejedná o osoby uvedené pod písmeny E. až G.

Společnost nejednala v roce 2017 ve shodě s žádnou osobou, která není uvedena
výše pod písm. E. až G.
J.

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY,
kteří vykonávali činnost obchodníka
obhospodařovaným Společností

s

cennými

papíry ve

vztahu

k

fondům

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k účastnickým fondům
a transformovanému
fondu,
obhospodařovaných
Společností,
vykonávala
v rozhodném období na základě smlouvy o obhospodařování uzavřené
se Společností dne 2. ledna 2014, ve znění jejích dodatků, společnost Conseq
Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČO 264 42 671.
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K.

ÚDAJE O SOUDNÍCH NEBO ROZHODČÍCH SPORECH, JEJICHŽ
ÚČASTNÍKEM BYLA NEBO JE SPOLEČNOST SAMA NEBO NA ÚČET
OBHOSPODAŘOVANÉHO FONDU,
jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 1 % hodnoty majetku Společnosti nebo
majetku v obhospodařovaném fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období

Společnost jednající na účet účastníků transformovaného fondu (dále jen „žalobce“)
podala dne 6. října 2015 žalobu na společnost DIESEL SERVIS Pardubice s.r.o.,
IČ: 259 99 567, se sídlem Hradišťská 89, 533 52, Staré Hradiště (dále v textu jen
jako „žalovaný“). Žalobou se žalobce jako pronajímatel domáhal na žalovaném
zaplacení dlužného nájemného a příslušenství za pronájem prostor v areálu
Technopark Pardubice. Dne 19. května 2016 byl na žalovaného prohlášen konkurz.
Dne 9. listopadu 2017 byla vyhotovena insolvenčním správcem konečná zpráva.
V části D této zprávy je uvedeno, že Penzijní společnosti, jakožto věřiteli, byla
z celkové přihlášené a uznané pohledávky ve výši 2.279.802,85 Kč určena z výnosu
z majetkové podstaty k rozdělení částka ve výši 572,34 Kč. Dne 12. ledna 2018 bylo
zveřejněno usnesení o schválení konečné zprávy, které nabylo právní moci dne 7.
února 2018.
Společnost nebyla v roce 2017 účastníkem žádného jiného soudního nebo
rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 1 % hodnoty majetku Společnosti
nebo majetku v obhospodařovaném fondu.
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III.

ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

A.

VYBRANÉ ÚDAJE
SPOLEČNOSTI

Z ROZVAHY

A

VÝKAZU

ZISKU

A

ZTRÁTY

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát Společnosti jsou uvedeny v přiložené účetní
závěrce, která začíná na straně 17.
B.

FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ
NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO
NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2016 proběhla ve Společnosti kontrola ČNB. Na základě zjištěných
skutečností zahájila ČNB dne 21. prosince 2016 oznámením ze dne 20. prosince
2016 správní řízení. V roce 2017 Společnost splnila navrhovaná nápravní opatření v
rámci tohoto správního řízení. K datu vydání účetní závěrky nebylo dosud správné
řízení ukončeno.
Dne 30. listopadu 2016 bylo zahájeno se Společností ze strany ČNB další správní
řízení, týkající se účtování nákladů vynaložených v souvislosti se správou
nemovitosti v majetku transformovaného fondu. Dne 7. září 2017 obdržela
Společnost rozhodnutí ČNB, které nabylo právní moci dne 11. září 2017, na základě
kterého Společnost nesmí účtovat nad rámec úplaty Společnosti o ostatních
správních nákladech vynaložených v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti na vrub
transformovaného fondu s výjimkou daňové povinnosti. Dne 6. listopadu 2017
Společnost obdržela z ČNB vyrozumění, ve kterém ČNB souhlasí s účetním
postupem navrženým Společností.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným skutečnostem významným pro naplnění
účelu výroční zprávy.
C.

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost se chce zaměřit především na zvýšení objemu obhospodařovaného
majetku a předpokládá, že se jí podaří zvýšit tempo růstu obhospodařovaných
účastnických fondů a u transformovaného fondu se podaří udržet objem majetku
i přes očekávané úbytky klientů.
D.

INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTIČNÍCH
INSTRUMENTŮ A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ŘÍZENÍ

Společnost a jí obhospodařované fondy jsou při použití investičních instrumentů
vystaveny zejména následujícím rizikům:
1)

Tržní riziko

Tržním rizikem se rozumí riziko ztráty vyplývající ze změny cenových podmínek
na trhu, to jest cen aktiv, měnových kursů, úrokových sazeb atd. Společnost
a jí obhospodařované fondy mohou být vystaveny zejména úrokovému riziku,
akciovému riziku a měnovému riziku.
Společnost a jí obhospodařované fondy řídí tržní rizika, kterým jsou vystaveny,
zejména aplikací těchto nástrojů:
a) soustavou limitů;
b) využitím derivátů k zajištění tržních rizik.
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2)

Úvěrové riziko

Úvěrovým rizikem se rozumí riziko ztráty vyplývající ze selhání schopnosti dlužníka
dostát svým závazkům vůči Společnosti a jím obhospodařovaným fondům.
Společnost a jí obhospodařované fondy řídí úvěrové riziko:
a) stanovením limitů na protistrany a emitenty při obchodech na vlastní účet při
správě vlastního majetku;
b) zajištěním souladu uzavřených obchodů s platnou legislativou a smlouvami,
kterými je Společnost vázána;
c) schvalováním obchodních partnerů;
d) výběrem depozitáře Fondů;
e) volbou vhodné investiční politiky Fondů v souladu s jejich statutem a dalšími
pravidly stanovenými Společností.
3)

Riziko likvidity

Rizikem likvidity se rozumí riziko ztráty schopnosti Společnosti dostát svým
závazkům v době jejich splatnosti nebo schopnosti Společnosti financovat svá aktiva.
Společnost řídí riziko likvidity aplikací limitů a má zároveň vypracován pohotovostní
plán pro případ krize likvidity.
4)

Nemovitostní riziko

Nemovitostním rizikem se rozumí riziko investice do nemovitostí a nemovitostních
fondů, kterým je vystaven zejména transformovaný fond. Nemovitostní riziko
je řízeno vyhodnocením výhodnosti investice před jejím uskutečněním a následně
průběžným monitorováním a správou nemovitostí a investic do nemovitostních fondů.
5)

Operační riziko

Operačním rizikem se rozumí riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních
procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností,
včetně rizika právního. Společnost řídí operační riziko zejména nastavením vnitřních
postupů a pravidel.
E.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost nevyvinula během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje.
F.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

Společnost nenabyla vlastní akcie ani vlastní podíly.
G.

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Společnost nevyvinula během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany
životního prostředí a pracovně právních vztahů.
H.

INFORMACE O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ POBOČKU NEBO
JINOU ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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IV.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Představenstvo Společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná
682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 16 430 (dále jen „Společnost“),
vypracovalo tuto zprávu o vztazích podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).
1.

STRUKTURA VZTAHŮ

Společnost je osobou přímo ovládanou svým jediným akcionářem, společností
Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14,
PSČ 110 00, IČO 264 42 671, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou
značkou B 7153 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Conseq IM“), který
nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím 100 % všech hlasů
ve Společnosti. Osobou přímo ovládající Conseq IM je Ing. Jan Vedral, který nakládá
s podílem na hlasovacích právech představujícím 47,78 % všech hlasů v Conseq IM
(dále jen „Ing. Vedral“). Ing. Vedral je osobou nepřímo ovládající Společnost.
Společnost a dále společnosti QI investiční společnost, a.s., Conseq Funds investiční
společnost, a.s., a Conseq Finance, a.s., jako řízené osoby tvořily spolu s Conseq IM
jako řídící osobou v roce 2017 koncern ve smyslu § 79 Zákona o obchodních
korporacích (dále jen „skupina Conseq“).
Struktura koncernu, jehož je Společnost součástí, a struktura vztahů mezi
Společností a osobou ji ovládající a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou ke dni 31. prosince 2017 jsou patrné z následujícího grafu:
Ing. Jan Vedral

47,78%

Conseq Investment
Management, a.s.
100%

Conseq penzijní
společnost, a.s.
Conseq Funds investiční
společnost, a.s.

100%
100%

100%

QI investiční společnost,
a.s.

Conseq Finance, a.s.

Součástí koncernu, jehož je Společnost součástí, a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou jako Společnost nejsou obchodní korporace, ve kterých drží podíl
na hlasovacích právech Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo QI investiční
společnost, a.s., na účet některého z investičních fondů ve smyslu zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen
„Zákon o investičních společnostech a investičních fondech“), které
obhospodařuje Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo QI investiční
společnost, a.s.

2.

ÚLOHA SPOLEČNOSTI

Společnost je penzijní společností podle § 29 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijní spoření (dále jen „Zákon o doplňkovém penzijním spoření“). Úlohou
Společnosti ve skupině Conseq je provozování penzijního připojištění prostřednictvím
transformovaného fondu a shromažďování příspěvků účastníků, příspěvků
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zaměstnavatelů a státních příspěvků podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření
za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku
v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.
ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

3.

Conseq IM uplatňuje ve Společnosti rozhodující vliv tak, že vykonává práva
akcionáře Společnosti prostřednictvím svého podílu na hlasovacích právech
představujícího 100 % všech hlasů ve Společnosti, zejména rozhoduje v otázkách
vyhrazených valné hromadě Společnosti jako jediný akcionář při výkonu působnosti
valné hromady Společnosti.
PŘEHLED JEDNÁNÍ

4.

učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného
podle poslední účetní závěrky

V účetním období končícím dne 31. prosince 2017 byla učiněna na popud nebo
v zájmu Conseq IM nebo dalších jí ovládaných osob tato jednání týkající se majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti:
-

-

5.

Společnost poskytla Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru
ze dne 28. dubna 2017 ve výši 41 468 750,08 Kč (úvěr byl splacen během
účetního období),
Společnost poskytla Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru ze dne 15. května
2017 ve výši 25 000 000,- Kč (úvěr byl splacen během účetního období);
Společnost poskytla Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru ze dne 30. června
2017 ve výši 95 143 877,72 Kč;
Společnost poskytla Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru ze dne 31. října
2017 ve výši 42 132 157,93 Kč.
Společnost poskytla Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru
ze dne 15. listopadu 2017 ve výši 25 369 812,50 Kč;
Společnost poskytne Conseq IM úvěr dle smlouvy o úvěru
ze dne 29. prosince 2017 ve výši 96 406 199,12 Kč (zapůjčená částka bude
započtena proti vrácení úvěru poskytnutého dle smlouvy ze dne 30. června
2017).
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV
mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou

V účetním období končícím dnem 31. prosince 2017 byly platnými tyto smlouvy mezi
Společností a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou:
- Smlouva o poskytování služeb mezi Společností a Conseq IM
ze dne 1. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. prosince 2014,
dodatku č. 2 ze dne 10. června 2016, dodatku č. 3 ze dne 2. ledna 2017 a
dodatku č. 4 ze dne 10. července 2017
- Smlouva o společném produktu mezi Společností a Conseq IM ze dne
31. prosince 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. září 2016
- Smlouva o obhospodařování mezi Společností a Conseq IM ze dne
2. ledna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. července 2015, dodatku č. 2
ze dne 29. srpna 2016, dodatku č. 3 ze dne 2. ledna 2017 a dodatku č. 4 ze
dne 28. prosince 2017
- Smlouva o obchodním zastoupení mezi Společností a Conseq IM ze dne
28. února 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. srpna 2016
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-

6.

Smlouva o podnájmu kancelářských prostor a službách office managementu
mezi Společností a Conseq IM ze dne 30. září 2017
Smlouva o vkladu do ostatních kapitálových fondů společnosti mezi
Společností a Conseq IM ze dne 18. prosince 2014
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností a
Conseq IM ze dne 25. ledna 2013
Smlouva o sdílení nákladů mezi Společností a Conseq IM ze dne
1. dubna 2015
Smlouva o spolupráci v oblasti marketingu ze dne 4. ledna 2016
Smlouva o úvěru č. 12 mezi Společností a Conseq IM ze dne 31. října 2016
Smlouva o úvěru č. 13 mezi Společností a Conseq IM ze dne
30. prosince 2016
Smlouva o úvěru č. 14 mezi Společností a Conseq IM ze dne
28. dubna 2017
Smlouva o úvěru č. 15 mezi Společností a Conseq IM ze dne
15. května 2017
Smlouva o úvěru č. 16 mezi Společností a Conseq IM ze dne
30. června 2017
Smlouva o úvěru č. 17 mezi Společností a Conseq IM ze dne 31. října 2017
Smlouva o úvěru č. 18 mezi Společností a Conseq IM ze dne
15. listopadu 2017
Smlouva o úvěru č. 19 mezi Společností a Conseq IM ze dne 29. prosince
2017
POSOUZENÍ
zda vznikla Společnosti újma a posouzení jejího vyrovnání

Společnosti nevznikla v důsledku jednání a smluv uvedených shora v bodech
4 a 5 této zprávy o vztazích žádná újma. Ceny použité v transakcích mezi spojenými
osobami odpovídají cenám, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty
za stejných či obdobných podmínek. U služeb, u nichž není možné zjistit obvyklé
tržní podmínky, stanovily společnosti cenu transakce metodou relevantních nákladů
a přiměřené ziskové přirážky.

7.

ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD
plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a Společností a mezi Společností
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Začlenění Společnosti do podnikatelského uskupení, jehož struktura je uvedena
shora v bodě 1 této zprávy o vztazích, nepřináší Společnosti žádné významné
nevýhody ani rizika. Pro Společnost je začlenění do tohoto uskupení naopak
výhodné, když umožňuje Společnosti specializovat se na provozování penzijního
připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a doplňkové penzijní spoření
prostřednictvím účastnických fondů a současně saturovat požadavky účastníků
těchto fondů na jiné finanční služby v rámci skupiny Conseq. Společnost tak snižuje
riziko odlivu účastníků fondů, které by hrozilo, pokud by klient, jehož potřeby by
nebylo možné uspokojit v rámci skupiny Conseq, vyhledal tyto služby
u konkurenčních poskytovatelů.
Společnost má současně z titulu svého začlenění do skupiny Conseq přístup
k expertízám ovládající společnosti v oblasti obhospodařování aktiv a mohla
outsourcovat některé činnosti na ovládající společnost a redukovat tak svoje fixní
náklady na personální a další vybavení Společnosti. Conseq IM současně
Společnost zastupuje při vyhledávání zájemců o investice do účastnických fondů
obhospodařovaných Společností, čímž přispívá k růstu objemu majetku v těchto
fondech a výši výnosů Společnosti za jejich obhospodařování.
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Obchodní firma: Conseq penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
IČO: 279 16 430
Předmět podnikání: Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. dubna 2018

ROZVAHA
k 31. prosinci 2017

tis. Kč

31.12.2017

31.12.2016

3

14
52 516

21
63 111

52 516

63 111

4
5

164 223
19 108

134 503
8 014

Bod

AKTIVA
1
3

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom: a) splatné na požádání

4
5

Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry

9
10
11
13

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období

b) vydané ostatními osobami

Aktiva celkem
Příloha uvedená na stranách 27 až 45 tvoří součást této účetní závěrky.

6
7
8
9

19 108

8 014

579
18 119
148 118

2 102
11
10 143
153 114

402 677

371 019

tis. Kč

Bod

31.12.2017

31.12.2016

PASIVA
1

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
b) ostatní závazky

4
5
8

Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Základní kapitál

10
11

z toho: a) splacený základní kapitál

9
12
14
15

Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem
Příloha uvedená na stranách 27 až 45 tvoří součást této účetní závěrky.

11
12
13

275

49

275

49

29 103
51 000

7 803
51 000

51 000

51 000

48 000
251 772
2 807
19 720

48 000
251 360
161
12 646

402 677

371 019

tis. Kč

Bod

31.12.2017

31.12.2016

14

1 314
1 314
8 711 699

7 465 218

1 314
1 314
8 711 699

7 465 218

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahová aktiva
3

Pohledávky ze spotových operací
z toho: s úrokovými nástroji

8

109
11

Hodnoty předané k obhospodařování
Podrozvahová pasiva
přísliby a zajištění
záruky
Přijaté zástavy
Závazky ze spotových operací
z toho: s úrokovými nástroji

15

Hodnoty převzaté k obhospodařování

Příloha uvedená na stranách 27 až 45 tvoří součást této účetní závěrky.
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Obchodní firma: Conseq penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
IČO: 279 16 430
Předmět podnikání: Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. dubna 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. prosinci 2017

tis. Kč
1
4
5
6
7
8
9

Bod

2017

2016

Výnosy z úroků a podobné výnosy

17

5 092

5 401

Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady

18
18
19
20
21
22

75 297
(36 820)
98
118
(21)
(22 509)

59 787
(32 322)
725
141
(50)
(18 649)

(1 535)
19 720

(2 387)
12 646

19 720

12 646

z toho: úroky z dluhových cenných papírů

v tom: a) náklady na zaměstnance
z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění
b) ostatní správní náklady

11
19

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

23
24

Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Příloha uvedená na stranách 27 až 45 tvoří součást této účetní závěrky.

23

372

(7 776)
(1 917)
(14 733)

151

(7 343)
(1 833)
(11 306)

Obchodní firma: Conseq penzijní společnost, a.s.
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
IČO: 279 16 430
Předmět podnikání: Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. dubna 2018

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31. prosinci 2017

tis. Kč
Zůstatek k 01.01.2017
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Převody do fondů
Ostatní změny
Zůstatek k 31.12.2017

Základní
kapitál

Emisní
ážio

Kapitálové
fondy

Kumulovaný HV
min.let

Zisk
(ztráta)

Celkem

51 000
51 000

48 000
-

251 360
412
251 772

161
2 646
2 807

12 646
19 720
(2 646)
(10 000)
19 720

363 167
19 720
(9 588)
373 299

48 000

Příloha uvedená na stranách 27 až 45 tvoří součást této účetní závěrky.
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1. OBECNÉ INFORMACE
(a)

Charakteristika společnosti
Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 16 430,
(dále jen jako „Společnost” nebo „Účetní jednotka“) vznikla dne 15. června 2007 jako penzijní fond
ve smyslu § 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, s obchodní firmou AEGON Penzijní fond, a.s.
Povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu udělila Společnosti Česká národní banka rozhodnutím
ze dne 4. června 2007, sp.zn. Sp/541/115/2007/10.
Ke dni 1. ledna 2013 došlo v souladu s § 171 a násl. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním
spoření (dále jen „Zákon o doplňkovém penzijním spoření“) k transformaci Společnosti jako penzijního
fondu spočívající ve vyčlenění aktiv a pasiv souvisejících s penzijním připojištěním do transformovaného
fondu; Společnost se tímto dnem stala penzijní společností ve smyslu § 29 Zákona o doplňkovém
penzijním spoření. Povolení k činnosti penzijní společnosti a provozování penzijního připojištění
prostřednictvím transformovaného fondu udělila Společnosti na základě její žádosti a transformačního
projektu Česká národní banka rozhodnutím ze dne 12. října 2012, sp.zn. Sp/2012/128/571. Povolení
k činnosti penzijní společnosti nabylo ve smyslu § 176 odst. 3 Zákona o doplňkovém penzijním spoření
účinnosti dne 1. ledna 2013. V souvislosti s transformací došlo zápisem do obchodního rejstříku ke dni
29. ledna 2013 ke změně obchodní firmy Společnosti na AEGON Penzijní společnost, a.s.
V návaznosti na změnu v akcionářské struktuře Společnosti, kdy se ode dne 30. prosince 2013 stala
jediným akcionářem Společnosti společnost Conseq Investment Management, a.s. (dále také jako
„CIM”), došlo zápisem do obchodního rejstříku ke dni 3. ledna 2014 ke změně obchodní firmy
Společnosti na Conseq důchodová penzijní společnost, a.s.
S účinností ke dni 22. ledna 2015, kdy tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku, došlo
k vnitrostátní fúzi sloučením společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré
Město, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČO 291 45 813, jako zanikající společnosti (dále jen „Zanikající
společnost“), se Společností, jako nástupnickou společností. Tato přeměna byla uskutečněna na základě
projektu fúze ze dne 18. září 2014 uloženého do sbírky listin obchodního rejstříku k oběma zúčastněným
společnostem. Ke sloučení udělila v souladu s § 64 Zákona o doplňkovém penzijním spoření předchozí
povolení Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2014, č.j. 2014/063434/CNB/570,
které nabylo právní moci dne 26. listopadu 2014. Ke dni účinnosti sloučení, tj. 22. ledna 2015, Zanikající
společnost zanikla, její jmění přešlo na Společnost a do jejího právního postavení vstoupila Společnost
jako univerzální právní nástupce Zanikající společnosti. Návazně na výše popsanou vnitrostátní fúzi
sloučením došlo ke změně obchodní firmy Společnosti na Conseq penzijní společnost, a.s. Fúze byla
schválena jediným akcionářem Společnosti při výkonu působnosti valné hromady spolu se souběžným
snížením základního kapitálu Společnosti dne 16. prosince 2014. Ke změně obchodní firmy Společnosti
došlo ke dni zápisu do obchodního rejstříku, tedy ke dni 6. února 2015.
Předmětem podnikání Společnosti je v souladu s uděleným povolením:
a) provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž
byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu;
b) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle Zákona
o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů,
obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního
spoření;
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Orgány společnosti
Složení představenstva Společnosti bylo ke dni 31. prosince 2017 následující:
Osoba
Funkce
Vznik členství
Ing. Jan Vedral
předseda představenstva
1. ledna 2014
Mgr. Hana Blovská
místopředsedkyně představenstva 1. ledna 2014
Ing. Richard Siuda
člen představenstva
1. ledna 2014
Ing. Tomáš Vystrčil
člen představenstva
1. ledna 2014

Složení představenstva Společnosti bylo ke dni 31. prosince 2016 následující:
Osoba
Funkce
Vznik členství
Ing. Jan Vedral
předseda představenstva
1. ledna 2014
Mgr. Hana Blovská
místopředsedkyně představenstva 1. ledna 2014
Ing. Richard Siuda
člen představenstva
1. ledna 2014
Ing. Tomáš Vystrčil
člen představenstva
1. ledna 2014
Složení dozorčí rady Společnosti bylo ke dni 31. prosince 2017 následující:
Osoba
Funkce
Vznik členství
Ing. Aurelian Teppervien
předseda dozorčí rady
1. ledna 2014
Ing. Martina Čermáková
místopředsedkyně dozorčí rady
1. ledna 2014
Ing. Ondřej Matuška
člen dozorčí rady
1. ledna 2014
Složení dozorčí rady Společnosti bylo ke dni 31. prosince 2016 následující:
Osoba
Funkce
Vznik členství
Ing. Aurelian Teppervien
předseda dozorčí rady
1. ledna 2014
Ing. Martina Čermáková
místopředsedkyně dozorčí rady
1. ledna 2014
Ing. Ondřej Matuška
člen dozorčí rady
1. ledna 2014
Změny v obchodním rejstříku
V roce 2017 nedošlo ke změně v zápisu Společnosti v obchodním rejstříku.
(b)

Fondy obhospodařované Společností
Společnost ke dni 31. prosince 2017 obhospodařovala následující fondy:





Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s.
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(c)

Informace o výši zhodnocení vložených prostředků účastníků
Ke dni 31. prosince 2017 byla výše zhodnocení vložených prostředků účastníků v jednotlivých fondech
obhospodařovaných Společností následující:
Název fondu
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

Roční procentní
zhodnocení
-0,96
1,04

Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

9,96

Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s.

0,16

Informace o depozitáři
Depozitářem všech fondů, které ke dni 31. prosince 2017 obhospodařovala Společnost, je Česká
spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782 (dále jen
„Depozitář”).
(d)

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se:

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými
finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2002 Sb.“),

českými účetními standardy pro finanční instituce vydanými Ministerstvem financí.
Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., která stanoví uspořádání
a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky.
Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen
s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti
a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti
pokračovat i v dohledné budoucnosti.
Všechny uvedené údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. Čísla uvedená v závorkách
představují záporná čísla.
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.
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2.

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

(a)

Den uskutečnění účetního případu
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména:

den výplaty nebo převzetí oběživa,

den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů,

den provedení platby,

den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu,

den sjednání a den vypořádání spotových obchodů, tj. nákup nebo prodej finančních nástrojů nebo
komodit s takovým termínem dodání, kdy období od sjednání obchodu do jeho vypořádání není
delší než 3 dny,

den sjednání a den vypořádání obchodů s deriváty.
Finanční aktivum nebo jeho část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže
uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou, nebo se těchto práv vzdá.
V případě, že finanční závazek nebo jeho část zanikne (např. tím, že povinnost definovaná smlouvou je
splněna, zrušena nebo skončí její platnost), účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho
část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo
byl převeden na jiný subjekt, a částkou za příslušný dluh uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.

(b)

Cenné papíry
Prvotní zaúčtování
Cenné papíry jsou při prvotním zaúčtování oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé
transakční náklady.
Následné ocenění
Cenné papíry, o kterých je účtováno v aktivech, se pro účely následného ocenění člení na cenné papíry:
a) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,
b) realizovatelné,
c) držené do splatnosti,
d) dluhové cenné papíry neurčené k obchodování.
Cenné papíry, o kterých je účtováno v závazcích, se člení na:
a) závazky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (dále jen
„závazek z krátkého prodeje“)
b) emitované cenné papíry.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry v tomto portfoliu musí splňovat jednu z následujících podmínek:
1. cenný papír je klasifikován k obchodování
2. cenný papír je při prvotním zaúčtování účetní jednotkou označen za cenný papír oceňovaný
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou
hodnotou.
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Zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují do výkazu zisku a ztráty v rámci položky „Zisk nebo ztráta
z finančních operací“. Pokud se jedná o dluhové cenné papíry, účetní jednotka nejdříve účtuje
o úrokovém výnosu v rámci položky „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ a následně o přecenění
na reálnou hodnotu v rámci položky „Zisk nebo ztráta z finančních operací“.
Reálná hodnota
Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů
nebo jiným aktivním veřejným trhem, pokud Účetní jednotka prokáže, že za tržní cenu je možné cenný
papír prodat.
Úrokový výnos
Úrokovým výnosem se:
a) u kuponových dluhových cenných papírů rozumí nabíhající kupon stanovený v emisních
podmínkách a nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a čistou pořizovací cenou, označovaný
jako prémie nebo diskont. Čistou pořizovací cenou se rozumí pořizovací cena kuponového dluhopisu
snížená o naběhlý kupon k okamžiku pořízení cenného papíru,
b) u bezkuponových dluhopisů a směnek rozumí nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou
a pořizovací cenou.
Úrokové výnosy u dluhových cenných papírů jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku
pořízení metodou efektivní úrokové míry. V případě dluhových cenných papírů se zbytkovou splatností
kratší než 1 rok od data vypořádání koupě jsou prémie či diskont rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty
rovnoměrně od okamžiku pořízení do data splatnosti.
Odúčtování cenných papírů
Při prodeji cenných papírů účetní jednotka pro ocenění úbytku cenných papírů používá metodu průměrné
ceny.
(c)

Pohledávky a opravné položky
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o případnou opravnou položku. Nedobytné
pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka nebo v případě, že pravděpodobnost
jejich zaplacení není reálná.
Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo
ztrátami spojenými s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky
pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.
Opravné položky k majetku vedenému v cizí měně se tvoří v této cizí měně.

(d)

Časové rozlišení pořizovacích nákladů a provizí distributorům
Položka „Náklady příštích období“ obsahuje časové rozlišení provizí vztahujících se ke smlouvám
s účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem uzavřených před 1. lednem 2014. Zůstatky
časového rozlišení provizí k 31. prosinci 2013 jsou časově rozlišeny rovnoměrně na základě
předpokládané doby trvání smluv o penzijním připojištění, maximálně však do roku 2028 (tj. 15 let).
Položka „Náklady příštích období“ dále obsahuje časové rozlišení provizí vztahující se ke smlouvám
s účastníky doplňkového penzijního spoření, které jsou časově rozlišeny rovnoměrně na dobu
předpokládaného trvání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, maximálně však na 15 let od data
počátku smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Vyplacené provize ze zvýšení příspěvků účastníků
jsou účtovány shodně na vrub účtu časového rozlišení. Provizní náklady, vykazované v rámci nákladů
z poplatků a provizí jsou měsíčně účtovány ve prospěch časového rozlišení.
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Společnost provádí test zpětné získatelnosti časového rozlišení pořizovacích nákladů jednou ročně, k datu
sestavení řádné účetní závěrky. Test zpětné získatelnosti je proveden na bázi stanovení zpětně získatelné
hodnoty na základě výpočtu hodnoty z užívání modelu diskontovaných peněžních toků z testovaných
aktiv a posouzení dostatečnosti těchto peněžních toků.
(e)

Tvorba rezerv
Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří na
vrub nákladů ve výši, která je nejlepším odhadem výdajů nezbytných k vypořádání existujícího závazku.
Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:
a) existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
b) je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících
ekonomický prospěch, přičemž “pravděpodobné” znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %,
c) je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

(f)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po
odhadovanou dobu životnosti.
Doby odpisování pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou
následující:
Doba účetního odpisování

Majetek
Zřizovací výdaje

2 roky

Software

3 roky

Výpočetní technika

3 roky

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková
hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku.
Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč a vyšší než 20 tis. Kč a drobný hmotný
majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a vyšší než 20 tis. Kč je odepisován lineárně po dobu
dvou let.
(g)

Přepočet cizí měny
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem
vyhlášeným Českou národní bankou platným v den transakce neboli v den uskutečnění účetního případu.
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem
splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v devizovém kurzu vyhlašovaném Českou národní
bankou platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí
měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány
v rozvaze Společnosti, nebo z očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako
„Zisk nebo ztráta z finančních operací“.
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(h)

Zdanění
Splatná daň
Daňový základ pro daň z příjmů se vypočte z hospodářského výsledku běžného období před zdaněním
připočtením daňově neuznatelných nákladů, odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, a dále
úpravou o slevy na dani a případné zápočty. Sazba daně z příjmů činí 19 %.
Odložená daň
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků
s použitím očekávané 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.

(i)

Opravy chyb minulých účetních období a změny účetních metod
Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů nebo výnosů
běžného období, pokud se nejedná o opravy zásadních chyb týkajících se předchozích období.
Opravy zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období a změny účetních metod jsou
zachyceny prostřednictvím položky „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“
v rozvaze Fondu.
Společnost v období končící 31. prosince 2017 ani 31. prosince 2016 neprovedla žádnou významnou
změnu účetních metod a ani neúčtovala o žádné významné opravě nákladů a výnosů minulých účetních
období.

3.

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI A DRUŽSTEVNÍMI ZÁLOŽNAMI
tis. Kč
Běžné účty u bank
Celkem

4.

31.12.2017
52 516
52 516

31.12.2016
63 111
63 111

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY
tis. Kč
Poskytnuté úvěry
Celkem

31.12.2017
164 223
164 223

31.12.2016
134 503
134 503

Pohledávky za nebankovními subjekty představují tři úvěry poskytnuté mateřské společnosti Conseq
Investment Management, a.s., na základě smlouvy ze dne 30. června 2017, 31. října 2017 a 15. listopadu
2017.

5.

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
tis. Kč
Ostatních subjektů
Celkem

31.12.2017
19 108
19 108

31.12.2016
8 014
8 014

Všechny dluhové cenné papíry jsou zařazeny do portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou
proti účtům nákladů nebo výnosů.
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Cenné papíry kótované na Burze cenných papírů Praha, a.s. jsou k 31. prosinci 2017 v tržní hodnotě
5 054 tis. Kč (k 1.1.2016: 5 157 tis. Kč).

6.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Změny dlouhodobého nehmotného majetku

Software

Zřizovací
výdaje

Pořízení
majetku

Celkem

30 782
30 782

814
814

-

31 596
31 596

Oprávky a opravné
položky
K 1. lednu 2017
Řádné odpisy
Vyřazení
K 31. prosinci 2017

28 870
1 360
30 230

624
163
787

-

29 494
1 523
31 017

Zůstatková cena
K 1. lednu 2017
K 31. prosinci 2017

1 912
552

190
27

-

2 102
579

tis. Kč
Pořizovací cena
K 1. lednu 2017
Přírůstky
Úbytky
K 31. prosinci 2017

7.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Změny dlouhodobého hmotného majetku

tis. Kč
Pořizovací cena
K 1. lednu 2017
Přírůstky
Úbytky
K 31. prosinci 2017
Oprávky a opravné položky
K 1. lednu 2017
Řádné odpisy
Vyřazení
K 31. prosinci 2017

Výpočetní
technika

Ostatní
majetek

Celkem

184
184

484
484

668
668

173
11
184

484
484

657
11

11
-

-

11
-

Zůstatková cena
K 1. lednu 2017
K 31. prosinci 2017
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8.

OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kč

31.12.2017

31.12.2016

Poskytnuté zálohy

7

7

Pohledávky za distributory

5

94

11 160

699

10 748

376

893

376

3

1

Conseq dluhopisový účastnický fond

316

148

Conseq globální akciový účastnický fond

574

227

9 855

-

330

-

9 525

-

6 142

8 460

6 005

8 312

4 884

5 215

4 884

5 215

1 121

3 097

-

129

1 121

2 968

805

883

18 119

10 143

Pohledávky za fondy
z toho: odměny celkem
odměny za správu fondů
Conseq povinný konzervativní fond

odměny za zhodnocení fondů
Conseq dluhopisový účastnický fond
Conseq globální akciový účastnický fond
Dohadné účty aktivní
z toho: odměny celkem
odměny za správu fondů
Conseq Transformovaný fond
odměny za zhodnocení fondů
Conseq dluhopisový účastnický fond
Conseq Transformovaný fond
Ostatní
Celkem

Ostatní aktiva jsou převážně tvořena pohledávkami za fondy a dohadnými položkami vyplývajícími ze
správy a zhodnocení obhospodařovaných účastnických fondů a transformovaného fondu.
U pohledávek za fondy lze zaznamenat výrazný meziroční nárůst vyvolaný odměnou za zhodnocení
Conseq globálního akciového účastnického fondu, Conseq penzijní společnosti, a. s. ve výši 9 525 tis. Kč
(2016: 0).
U dohadných účtů aktivních došlo meziročně k poklesu, v němž se projevila nižší hodnota odměny za
správu transformovaného fondu ve výši 4 884 tis Kč (2016: 5 215 tis. Kč) a odměny za zhodnocení
tohoto fondu ve výši 1 121 tis Kč (2016: 2 968 tis. Kč).

9.

NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
tis. Kč
Vyplacené provize distributorům
Ostatní náklady příštích období
Celkem

31.12.2017
147 940
178
148 118

31.12.2016
152 972
142
153 114

Časové rozlišení provizí v celkové výši 147 940 tis. Kč (2016: 152 972 tis. Kč) představuje časově
rozlišené pořizovací náklady na smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a o penzijním připojištění.
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10.

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Závazky vůči účastníkům
Závazky z dodavatelských vztahů
Ostatní závazky
Závazek za finančním úřadem
Dohadné účty pasivní
Celkem

31.12.2017
18 927
5 905
1 280
584
2 407
29 103

31.12.2016
1 332
2 626
833
437
2 575
7 803

Závazky vůči účastníkům
Závazky vůči účastníkům jsou tvořeny došlými platbami, které jsou určené k zainvestování
v účastnických fondech. Na přelomu roku 2017 a 2018 se uskutečnil převod z jiných penzijních
společností do Conseq penzijní společnosti v celkové výši 16 431 tis. Kč. V roce 2017 již nebylo možné
platbu zpracovat a prostředky převést do účastnických fondů. Došlá platba je tak příčinou výrazného
meziročního nárůstu.
Ostatní závazky
K 31. prosinci 2017 ostatní závazky převážně představovaly závazky z titulu dosud neuhrazených mezd,
sociálního a zdravotního pojištění ve výši 503 tis. Kč (2016: 441 tis. Kč) a závazek z titulu výplaty
provizí za nově uzavřené smlouvy penzijního spoření ve výši 757 tis. Kč (2016: 219 tis. Kč). Žádné
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
Závazek za finančním úřadem
Ke dni 31. prosince 2017 evidovala Penzijní společnost závazek za státem z titulu daně z přidané hodnoty
ve výši 584 tis. Kč (2016: 437 tis. Kč).
Dohadné účty pasivní
K 31. prosinci 2017 dohadné účty pasivní představovaly zejména dohadnou položku na bonusy za rok
2017 ve výši 1 222 tis. Kč (2016: 1 045 tis. Kč), dohad na provedení auditu účetní závěrky Společnosti
a jejích Fondů ve výši 433 tis. Kč (2016: 483 tis. Kč), dohad na odměnu pro investičního manažera
Conseq Investment Management, a.s. ve výši 622 tis. Kč (2016: 851 tis. Kč) a dohad na běžné provozní
náklady roku 2017 ve výši 130 tis. Kč (2016: 196 tis. Kč).

11.

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál Společnosti k 31. prosinci 2017 činil 51 000 tis. Kč (2016: 51 000 tis. Kč). Základní
kapitál byl tvořen 300 ks kmenových (listinných) akcií ve jmenovité hodnotě 170 tis. Kč každá.
Zisk za rok 2017 ve výši 19 720 tis. Kč byl navržen k převodu do nerozděleného zisku z předchozích
období ve výši 4 720 tis. Kč a k výplatě dividend do mateřské společnosti Conseq Investment
Management, a.s., ve výši 15 000 tis. Kč.

12.

KAPITÁLOVÉ FONDY
Zůstatek kapitálových fondů k 31. prosinci 2017 činí 251 772 tis. Kč (2016: 251 360 tis. Kč).

13.

NEROZDĚLENÝ ZISK
Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2017 ve výši 2 807 tis. Kč tvoří převod výsledku hospodaření z roku
2016 ve výši 2 646 tis. Kč a dále dodatečně vypočtená odměna ze zisku Transformovaného fondu z roku
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2013 ve výši 161 tis. Kč. Dodatečně vypočtená odměna ze zisku byla vyčíslena v roce 2016 na základě
účetní opravy výnosů Transformovaného fondu plynoucích z roku 2013.

14.

HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Společnost předala na základě smlouvy o obhospodařování uzavřené mezi Společností a společností
Conseq Investment Management, a.s., dne 2. ledna 2014 majetek jí obhospodařovaných fondů ve výši
uvedené v bodu 15 k obhospodařování společnosti Conseq Investment Management, a.s.

15.

HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. Kč
Hodnota fondového kapitálu:
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s

Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s
Celkem

16.

31.12.2017

31.12.2016

9 193
391 947
756 955
7 553 604
8 711 699

4 180
184 263
300 700
6 976 075
7 465 218

VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. dubna 2017
byl zisk z hospodaření Společnosti za rok 2016 ve výši 12 646 tis. Kč rozdělen tak, že část ve výši
10 000 tis. Kč byla vyplacena jedinému akcionáři jako dividenda a část ve výši 2 646 tis. Kč byla
převedena do nerozděleného zisku z předchozích období.

17.

ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
tis. Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z vkladů
z dluhových cenných papírů
ostatní
Čistý úrokový výnos

2017

2016

0
372
4 720
5 092

23
151
5 227
5 401

Položka ostatní obsahuje úrokové výnosy ve výši 4 720 tis. Kč (2016: 5 227 tis. Kč) z nebankovních
úvěrů poskytnutých Společností společnosti Conseq Investment Management, a.s.

18.

VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč
Výnosy z poplatků a provizí
výnosy z poplatků za obhospodařování Transformovaného fondu
výnosy z poplatků za obhospodařování účastnických fondů
výnosy z poplatků za zhodnocení majetku Transformovaného fondu
výnosy z poplatků za zhodnocení majetku účastnických fondů
ostatní
Celkem
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56 957
7 338
1 121
9 855
26
75 297

52 706
2 961
2 968
129
1 023
59 787
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Náklady na poplatky a provize
provize zprostředkovatelům doplňkového penzijního spoření
provize zprostředkovatelům penzijního připojištění
poplatky správci portfolia
poplatky Depozitáři
bankovní transakce
ostatní
Celkem

1 867
19 304
10 106
1 944
457
3 142
36 820

742
20 775
6 340
1 723
624
2 118
32 322

Představenstvo Společnosti v souladu se statuty jednotlivých obhospodařovaných účastnických fondů
rozhodlo pro období roku 2017 o výši jednotlivých složek tak, že úplata hrazená Společnosti z majetku
fondů za obhospodařování majetku ve fondu činí 0,4 % (2016: 0,4 %) u Conseq povinného
konzervativního fondu, Conseq penzijní společnost, a.s. a 1,0 % (2016: 1,0 %) u Conseq dluhopisového
účastnického fondu, Conseq penzijní společnost, a.s. a Conseq globálního akciového účastnického fondu,
Conseq penzijní společnost, a.s. Výše úplaty hrazené Společnosti z majetku fondů za zhodnocení majetku
ve fondu činí 10 % (2016: 10 %) u Conseq povinného konzervativního fondu a 15 % (2016: 15 %)
u Conseq dluhopisového účastnického fondu, Conseq penzijní společnost, a.s. a Conseq globálního
akciového účastnického fondu, Conseq penzijní společnost, a.s.
Představenstvo Společnosti dále v souladu se statutem transformovaného fondu rozhodlo pro účetní
období roku 2017 o výši jednotlivých složek úplaty za provozování penzijního připojištění
prostřednictvím transformovaného fondu tak, že činí 0,8 % (2016: 0,8 %) z průměrné roční hodnoty
bilanční sumy v transformovaném fondu a 10 % (2016: 10 %) ze zisku vykázaného v účetní závěrce
transformovaného fondu.

19.

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč
Kurzové rozdíly
Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry
Celkem

20.

2016
(1)
726
725

2017
118
118

2016
141
141

2017
21
21

2016
50
50

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
tis. Kč
Ostatní
Celkem

21.

2017
(1)
99
98

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
tis. Kč
Ostatní
Celkem
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22.

SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč
Mzdy a odměny zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění
Náklady na zaměstnance
Nájemné a související náklady
Reklama a marketing
Audit, právní a daňové poradenství
Softwarový servis
Administrativní služby – outsourcing
Poštovné
Ostatní
Ostatní správní náklady
Celkem

2017
5 859
1 917
7 776
709
3 149
860
2 794
5 319
1 392
510
14 733
22 509

2016
5 510
1 833
7 343
623
991
935
2 367
4 568
1 375
447
11 306
18 649

2017
10
4
3

2016
10
4
3

2017
768
0
0
768

2016
818
0
0
818

Průměrný počet zaměstnanců Společnosti byl následující:
Zaměstnanci
Členové představenstva
Členové dozorčí rady
Náklady na služby auditora včetně DPH:
Audit
Jiné ověřovací služby
Ostatní
Celkem
Společnost v roce 2017 ani v roce 2016 neovládala žádnou jinou osobu.
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23.

VÝNOSY/NÁKLADY DLE OBLASTÍ
Geografické oblasti
Česká republika
tis. Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize

2017

2016

Evropská unie
2017

2016

2016

5 092

5 401

-

-

-

-

75 297

59 787

-

-

-

-

(36 820)

(32 322)

-

-

-

208

664

(110)

62

-

-

Ostatní provozní výnosy

118

134

-

7

-

-

Ostatní provozní náklady

(21)

(50)

-

-

(19 908)

(16 565)

(2 601)

(2 084)

-

-

(1 535)

(2 387)

-

-

-

-

24.

DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA

(a)

Daň z příjmů
tis. Kč
Daň splatná
Daň odložená
Celkem

31.12.2017
-

31.12.2016
-

Daň splatná za běžné účetní období
tis. Kč
Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním
Výnosy nepodléhající zdanění
Daňově neodčitatelné náklady
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Mezisoučet
Uplatnění daňové ztráty minulých let
Daň vypočtená při použití sazby 19 %
Srážková daň
Celkem

(c)

2017

Zisk nebo ztráta z finančních operací

Správní náklady
Odpisy, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

(b)

Ostatní

31.12.2017
19 720
(265)
406
7
19 868
(19 868)
-

31.12.2016
12 646
(234)
492
(10)
12 894
(12 894)
-

Odložená daňová pohledávka
Odložená daň z příjmu je počítána ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. 19 %.
Společnost o odložené pohledávce z daňových ztrát v roce 2017 ani 2016 neúčtovala, s přihlédnutím
k principu opatrnosti. Výše uplatnitelné daňové ztráty, kterou Společnost převedla do dalších let, činí
k 31. prosinci 2017 celkem 22 427 tis. Kč (2016: 42 134 tis. Kč).
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25.

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI
tis. Kč
31.12.2017
Pohledávky
Dohad na odměny CTF
6 005
Storno motivační prémie CTF
413
Pohledávka z DPH CTF
547
Poskytnutý úvěr společnosti CIM
164 223
Dluhové cenné papíry
0
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
3
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
646
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.
10 099
Závazky
Závazek z DPH
584
Přefakturace nákladů CTF
12
Provize CIM
16
Přefakturace služeb CIM
2 693
Dohad na odměnu investičnímu manažerovi CIM
622
tis. Kč
Výnosy
Odměna za správu CTF
Odměna ze zisku CTF
Odměna za správu Conseq povinný konzervativní fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Odměna ze zisku Conseq povinný konzervativní fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Odměna za správu Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Odměna ze zisku Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Odměna za správu Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Odměna ze zisku Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq
penzijní společnost, a.s.
Úroky z úvěrů CIM
Udržovací provize
Náklady
Nájemné a související náklady
Administrativní a IT služby - outsourcing
Náklady přefakturované z CTF
Odměna za správu CTF investičnímu manažerovi CIM
Odměna za správu účastnických fondů investičnímu manažerovi
CIM
Odměna ze zisku CTF investičnímu manažerovi CIM
Odměna ze zisku účastnických fondů investičnímu manažerovi CIM
tis. Kč
Podrozvahová aktiva
Hodnoty předané k obhospodařování (bod 14)
Podrozvahová pasiva
41

31.12.2016
8 183
322
424
134 503
451
1
148
227
437
3
4
2 415
851

2017

2016

56 957
1 121

52 706
2 968

28

13

-

-

2 700

1 197

330

129

4 610

1 751

9 525
4 720
-

5 227
578

2017
709
5 319
29
5 696

2016
623
4 568
6
5 271

1 834
112
2 464
31.12.2017

740
297
32
31.12.2016

8 711 699

7 465 218
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Hodnoty převzaté k obhospodařování (bod 15)

8 711 699

7 465 218

Informace o osobách s podílem na Společnosti přesahujícím 10 %
Osobou, jejíž podíl na Společnosti po celé účetní období přesahoval 10 %, byla společnost Conseq
Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČO 264 42 671, která byla
po celé účetní období jediným akcionářem Společnosti.

26.

FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO, RIZIKO LIKVIDITY
Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s úrokovými,
akciovými a měnovými nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích.

(a)

Řízení rizik
Společnost při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové faktory, kterým jsou nebo
mohou být penzijní společnost nebo jí obhospodařované fondy vystaveny. Řízení rizik zohledňuje vnitřní
a vnější faktory včetně zohledňování budoucí strategie podnikání penzijní společnosti,
jí obhospodařovaných fondů, vlivů ekonomického prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí.
Řízení rizik zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik, reálné možnosti jejich řízení a náklady
a výnosy vyplývající z řízení rizik.
Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na podíl jednotlivých typů finančních nástrojů v portfoliu
Společnosti a jí obhospodařovaných fondů, které jsou stanoveny v souladu s požadavky Zákona
o doplňkovém penzijním spoření, vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní
společnosti a účastnického fondu, statuty obhospodařovaných fondů, vnitřními předpisy a investiční
strategií.
Níže jsou popsána vybraná rizika, jimž je Společnost vystavena z důvodu svých aktivit a řízení pozic
vzniklých z těchto aktivit a dále pak přístupy k řízení těchto rizik.

(b)

Riziko likvidity
Rizikem likvidity se rozumí riziko ztráty schopnosti Společnosti dostát svým závazkům v době jejich
splatnosti nebo schopnosti Společnosti financovat svá aktiva.
Zbytková splatnost aktiv a závazků Společnosti

tis. Kč
K 31. prosinci 2017
Pokladní hotovost a
vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Pohledávky za
nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích
období
Celkem

Od 3 měs.
do 1 roku

Do 3
měs.

Od 1
roku
do 5 let

Nad 5 let

Bez
specifik.

Celkem

14
52 516

-

-

-

-

14
52 516

-

164 223
5 054

1 016

13 038

-

164 223
19 108

11 787

6 325

-

-

579
7

579
18 119

6
64 323

172
175 774

1 016

13 038

147 940
148 526

148 118
402 677
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Závazky vůči bankám
Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem

275
26 696
26 971

2 407
2 407

-

-

-

-

-

373 299
373 299

275
29 103
373 299
402 677

Gap
Kumulativní gap

37 352
37 352

173 367
210 719

1 016
211 735

13 038
224 773

(224 773)
-

-

Od 1
roku
do 5 let

Nad 5 let

tis. Kč
K 31. prosinci 2016
Pokladní hotovost a
vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Pohledávky za
nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích
období
Celkem
Závazky vůči bankám
Ostatní pasiva
Vlastní kapitál
Celkem
Gap
Kumulativní gap
(c)

Od 3 měs.
do 1 roku

Do 3
měs.

Bez
specifik.

Celkem

21
63 111

-

-

-

-

21
63 111

-

134 503
451

7 563

-

-

134 503
8 014

776

9 360

-

-

2 113
7

2 113
10 143

130
64 038

12
144 326

7 563

-

152 972
155 092

153 114
371 019

49
5 367
5 416

2 436
2 436

-

-

363 167
363 167

49
7 803
363 167
371 019

58 622
58 622

141 890
200 512

7 563
208 075

208 075

(208 075)
-

-

Úrokové riziko
Společnost je vystavena úrokovému riziku v důsledku dopadů výkyvů aktuálních tržních úrokových
sazeb. Reálná hodnota a výnosy z finančního majetku mohou v důsledku těchto změn růst, ale i klesat.
Níže uvedená tabulka shrnuje 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. Z důvodu očekávaného předčasného splacení nebo
nedefinovaných splatností jsou některá aktiva nebo závazky alokována do jednotlivých období na základě
odborného odhadu.
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Úroková citlivost aktiv a závazků Společnosti

tis. Kč
K 31. prosinci 2017
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Celkem

tis. Kč
K 31. prosinci 2016
Pohledávky za bankami
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Celkem

Do 3
měs.

Od 3
měs. do
1 roku

52 516
52 516

164 223
5 054
169 277

Do 3
měs.

Od 3
měs. do
1 roku

63 111
63 111

134 503
2 788
137 291

Od 1
roku
do 5 let
1 016
1 016
Od 1
roku
do 5 let
5 226
5 226

Nad
5 let

Celkem

13 038
13 038

52 516
164 223
19 108
235 847

Nad
5 let

Celkem
-

63 111
134 503
8 014
205 628

Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a závazky, a není proto totožný s hodnotami
prezentovanými v rozvaze Společnosti.
(d)

Měnové riziko
K 31. prosinci 2017 byl veškerý majetek i veškeré závazky Společnosti denominovány v CZK.
Společnost tedy nebyla ve sledovaném období vystavena měnovému riziku.

27.

FINANČNÍ NÁSTROJE – OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA
Společnost má implementovány vnitřní předpisy a procesy týkající se řízení operačního rizika.
Společnost má vytvořeny pohotovostní plány pro mimořádné situace. Společnost, je-li to možné, snižuje
pravděpodobnost výskytu událostí operačního rizika resp. jejich dopad na Společnost, vhodnými nástroji
závazkového práva.

28.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V roce 2016 proběhla ve Společnosti kontrola ČNB. Na základě zjištěných skutečností zahájila ČNB dne
21. prosince 2016 oznámením ze dne 20. prosince 2016 správní řízení. V roce 2017 Společnost splnila
navrhovaná nápravní opatření v rámci tohoto správního řízení. K datu vydání účetní závěrky nebylo
dosud správné řízení ukončeno.
Dne 30. listopadu 2016 bylo zahájeno se Společností ze strany ČNB další správní řízení, týkající se
účtování nákladů vynaložených v souvislosti se správou nemovitosti v majetku transformovaného fondu.
Dne 7. září 2017 obdržela Společnost rozhodnutí ČNB, které nabylo právní moci dne 11. září 2017, na
základě kterého Společnost nesmí účtovat nad rámec úplaty Společnosti o ostatních správních nákladech
vynaložených v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti na vrub transformovaného fondu s výjimkou
daňové povinnosti. Dne 6. listopadu 2017 Společnost obdržela z ČNB vyrozumění, ve kterém ČNB
souhlasí s účetním postupem navrženým Společností.
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