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Jasná strategie

Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích 

odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický 

vývoj a tvorbu hodnoty.

Profesionální tým

Skupina PPF je postavena na principu schopnosti oslovit, 

motivovat a udržet motivaci talentovaných profesionálů na 

všech manažerských úrovních společností a aktivit skupiny.

Transparentnost a společenská zodpovědnost

Skupina PPF vyvíjí soustředěnou snahu komunikovat a operovat 

v rámci nejlepší praxe ve vztahu na mezinárodní standardy 

corporate governance a zároveň vynakládá snahu i významné 

investice do širokého spektra projektů a aktivit v oblasti 

společenské zodpovědnosti prostřednictvím podpory kultury 

a vzdělání.

Poslání skupiny PPF

Cílevědomý a soustředěný rozvoj společností skupiny a jejich 

aktivit s cílem upevnit postavení na individuálních trzích, 

dosáhnout zdravého růstu a systematické tvorby hodnoty 

napříč spektrem skupiny PPF. Aspirativní cíle naplňujeme 

důsledným využíváním a sdílením manažerského talentu, 

aplikací nejlepších principů řízení a proaktivním přístupem 

k nastoleným výzvám.

principy skupiny PPF
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Petr Kellner

zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF Group N.V.
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Vážení přátelé,

rok 2OO7 byl pro skupinu PPF významným milníkem, obdobím, kdy se nám úspěš-

ně podařilo rozšířit aktivity skupiny ve všech oblastech naší činnosti. 

Úspěšný růst se projevil expanzí ve třech klíčových pilířích našeho podni-

kání. V pojišťovnictví se skupině PPF podařilo prostřednictvím partnerství 

s Assicurazioni Generali vytvořit Generali PPF Holding, který se zaměří 

na další rozvoj a růst aktivit v regionu střední a východní Evropy a zemí 

Společenství nezávislých států (SNS). Ve spotřebním financování jsme dosáhli 

silného a zdravého růstu na klíčových trzích a zároveň úspěšně pokračovali 

v rozvoji aktivit Home Creditu ve vybraných zemích. V oblasti bankovnictví 

jsme úspěšně dosáhli rekordního zisku PPF banky a dokončili akvizici význam-

ného podílu v ruské Nomos Bank, která bude sloužit jako platforma dalšího 

rozvoje skupinových aktivit v Ruské federaci. Tyto tři klíčové události dále 

upevnily postavení na cílových trzích střední a východní Evropy a zemí SNS, 

ale rovněž posílily pozici skupiny PPF v evropském kontextu.

Kombinace aktivit České pojišťovny s aktivitami společnosti Assicurazioni 

Generali v rámci 12 trhů střední a východní Evropy a zemí SNS položila 

pevný základ pro další rozvoj a tvorbu hodnoty jak pro akcionáře nově vznik-

lé společnosti Generali PPF, tak i pro více než 12 OOO zaměstnanců holdin-

gu. Musím konstatovat, že mne nesmírně těší dohoda akcionářů umístit hlavní 

organizační pobočku holdingu právě do Prahy, neboť toto rozhodnutí vytváří 

pozitivní perspektivu pro pokračování v dlouhodobé tradici České pojišťovny. 

Partnerství s Assicurazioni Generali znamená pro PPF významný milník v jejím 

rozvoji, neboť zcela jasně zhodnocuje několikaletou snahu o restrukturalizaci 

a rozvoj skupiny České pojišťovny. Úspěšné dokončení transakce tak významně 

přispělo k reputačnímu kapitálu skupiny PPF a nepochybně přinese další pozi-

tivní dopad na její rozvoj v příštích letech.

Skupina Home Credit rovněž významně přispěla k rozvoji a k posílení potenciá-

lu PPF. Rok 2OO7 byl charakteristický silným růstem obchodních aktivit napříč 

trhy, kde Home Credit úspěšně působí již řadu let. Zde si dovolím zdůraznit 

úspěch zejména na ruském trhu, kde Home Credit dosáhl impozantního růstu jak 

v provozních výnosech, tak v objemu poskytnutých úvěrů. Zde je nutné akcento-

vat značný úspěch v oblasti řízení rizik a s ním související celkový finanční 

výsledek Home Credit & Finance Bank. V tomto kontextu se nám rovněž poda-

řilo úspěšně nastartovat aktivity nově otevřené pobočky v Bělorusku, a tím 

dále rozšířit rozsah spektra mezinárodních aktivit do nového teritoria. Home 

Creditu se rovněž dařilo na domácích trzích České a Slovenské republiky, kde 

jsme dosáhli dobrého výsledku ve všech finančních i kvalitativních ukazate-

lích. Závěrem lze konstatovat, že skupina Home Credit je dobře připravena dále 

rozvíjet své aktivity v poskytování spotřebitelských úvěrů. 

úvodní slovo
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Krátce před závěrem roku 2OO7 skupina PPF významně posílila své portfolio 

aktivit v bankovnictví, a to akvizicí minoritního podílu v ruské bance Nomos. 

Tato rychle rostoucí, perspektivní a silná domácí banka nabízí jedinečný 

potenciál pro tvorbu hodnoty prostřednictvím rozvoje jednotlivých segmentů 

bankovního trhu. V tomto směru je pro Nomos klíčový rozvoj služeb retailového 

bankovnictví, s kterým PPF získala zkušenosti v důsledku úspěšného rozvoje 

eBanky na českém trhu. Akvizice podílu v Nomosu dále přináší synergické efekty 

s existujícími aktivitami skupiny PPF v Ruské federaci, a to zejména v oblasti 

investičního bankovnictví. Skupina PPF přináší partnerům v Nomosu významné 

zkušenosti a dovednosti v oblasti řízení finančních institucí, ale také nemalý 

finanční potenciál pro další rozvoj této významné ruské banky.

Skupina PPF významně posílila solidní kapitálovou platformu pro další inves-

tice v regionu a představuje respektovaného partnera pro přední finanční 

instituce. Naše kapitálová platforma vytváří nutné předpoklady pro zdra-

vý kontinuální růst a případný vstup do nových odvětví podnikání, abychom 

pokračovali v diverzifikaci rizik vyplývajících z geografických či obchodních 

aktivit. V tomto směru jsme přesvědčeni, že skupina PPF disponuje významným 

rezervoárem lidského kapitálu i zkušeností, aby naplnila své ambiciózní cíle 

růstu a tvorby hodnoty.

Petr Kellner
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Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské 

financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále 

aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje investice na rostoucích 

trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF 

Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní 

Evropě. 

Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních 

finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující na konci roku 

2OO7 1O mld. EUR. Skupina PPF rozvíjí své obchodní aktivity v České republice, 

na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Bělorusku, na Kypru, ve 

Vietnamu a v Číně. 

Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou 

v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni 

jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je 

společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu. Tato společnost je prostřed-

nictvím své dceřiné společnosti PPF Co1 B.V. 49% akcionářem Generali PPF 

Holding B.V. a vlastníkem 1OO% podílu v Home Credit B.V. (holdingová společnost 

pro všechny společnosti v rámci obchodní větve spotřebitelského financování 

ve skupině Home Credit). Dále je majoritním akcionářem společností PPF banka 

a.s. a PPF a.s., která je hlavní poradenskou společností celé skupiny PPF. 

PPF je respektovanou finanční skupinou, která své podnikání staví na hodno-

tách, jako jsou profesionalita, stabilita, zodpovědnost, flexibilita a důvě-

ryhodnost. Firemní kultura je postavena na tradici, zkušenostech a především 

na vysoké kvalifikaci a loajalitě pracovníků. 

Vybrané ekonomické ukazatele skupiny PPF

V Mil. EUR, PODlE iFRS 2OO5 2OO6 2OO7

Aktiva   8 141 8 177 1O O77

Vlastní kapitál 888 1 233 1 426

Výnosy   2 463 2 359 2 629

Hospodářský výsledek po zdanění 198 387 244

profil skupiny PPF
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2OO7

Leden

•  Skupina Home Credit získala od skupiny privátních zahraničních investo-

rů majoritní podíl v OJSC lorobank (aktuálně s obchodní firmou OJSC Home 

Credit Bank), která má sídlo v Bělorusku.

•  CZi Holdings N.V. se stal novým, jediným akcionářem České pojišťovny a.s. 

a byl završen proces vytváření holdingové struktury pod CZi Holdings N.V., 

která v rámci skupiny PPF zastřešila veškeré aktivity v oblasti pojišťov-

nictví a s pojišťovnictvím přímo související.

Březen

•  Valná hromada PPF Group N.V. jmenovala nové představenstvo ve složení Aleš 

Minx (předseda) a Wilhelmus Jacobus Meyberg (člen).

Duben

•  Skupina Generali a skupina PPF oznámily, že propojí své podnikání ve střed-

ní a východní Evropě, a vytvoří tak vedoucí pojišťovací společnost v tomto 

regionu.

•  Penzijní fond České pojišťovny, a.s., překonal hranici jednoho milionu 

klientů, a potvrdil tak svoji pozici největšího poskytovatele penzijního 

připojištění v České republice.

Květen

•  PPF Group N.V. a akcionáři ruské Nomos Bank oznámili, že podepsali memo-

randum o porozumění.

Červenec

•  Skupina PPF podepsala smlouvu s Generali o vytvoření společnosti Generali 

PPF Holding B.V.

významné události  
ve skupině PPF
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Srpen

•  Tomáš Spurný se stal členem vrcholového vedení skupiny PPF, a to v pozici 

předsedy představenstva PPF a.s.

Září

•  Skupina PPF prostřednictvím společnosti Russia Finance Corporation B.V. 

získala 5 % v ruské Nomos Bank.

•  Novým členem představenstva PPF Group N.V. se stal Rudolf Bosveld.

Říjen

•  ladislav Bartoníček se stal akcionářem PPF Group N.V., ve které vlastní 

O,64 % akcií.

•  Hodnota majetku pod správou v podílových fondech ČP iNVEST investiční 

společnosti, a.s., překročila hranici 6 miliard Kč.

Listopad

•  Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., oznámily, že Moody’s potvr-

dil tzv. national scale rating A3.cz a A3.sk pro Home Credit a.s. i pro Home 

Credit Slovakia, a.s.

•  Potvrzení přichází krátce po potvrzení ratingů ruské Home Credit & Finance 

Bank llC — Moody’s Ba3/NP/D-; S&P B+/B. Výhled ratingu je stabilní.

Prosinec

•  Home Credit B.V. oznámil zvýšení kapitálu o celkovou částku 62,2 milio-

nu EUR.

•  Home Credit začal nabízet své služby v Číně.
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2OO8

Leden

•  Po obdržení všech potřebných souhlasů regulátorů došlo k vypořádání trans-

akce mezi Assicurazioni Generali S.p.A. a PPF Group N.V., která byla ozná-

mena již dříve, 1O. 7. 2OO7.

•  Generali PPF Holding B.V. tak zahájil své operace a rozhodl o zřízení své 

organizační složky v České republice (Praha).

Únor

•  Skupina PPF zvýšila svůj podíl v Nomos Bank na 17,89 %.

Březen

•  Pavel Horák byl jmenován výkonným ředitelem pro finance PPF a.s. Ve své nové 

funkci bude mít na starosti finanční řízení aktivit v rámci skupiny PPF.

Duben

•  Skupina PPF obdržela od Státní banky Vietnamu licenci, která jí umožňuje 

začít s budováním společnosti poskytující finanční služby.

•  Skupina PPF zvýšila svůj podíl v ruské Nomos Bank na 29,91 %.
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Jiří Šmejc

akcionář skupiny PPF Group N.V.
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přehled aktivit skupiny PPF

Home Credit 
B.V.  
Nizozemsko

Spotřebitelské financování  
a retailové bankovnictví
1OO % 1OO %

Pojišťovnictví 
49 %

HC Asia N.V. 
Nizozemsko

Generali PPF 
Holding B.V. 
Nizozemsko

Home Credit 
Čína

Česká 
republika

Rusko

Slovensko

Kazachstán

Slovinsko

Polsko

Ukrajina

Chorvatsko

Rumunsko

Srbsko

Home Credit 
Kazachstán

Home Credit 
International 
Česká 
republika

Home Credit 
Bělorusko

Home Credit 
Slovensko

Home Credit 
Česká 
republika

Home Credit 
and Finance 
Bank Rusko

Maďarsko

BulharskoHome Credit 
Ukrajina

PPF Vietnam 
Finance 
Limited

V procesu 
zakládání

12 trhů ve střední a východní Evropě6 trhů ve střední a východní Evropě, 2 trhy v Asii
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Struktura zobrazuje nejvýznamnější společnosti skupiny PPF k 15. 4. 2OO8.

Komerční a investiční  
bankovnictví 
1OO % 92,96 %

29,91 %

Společenská  
odpovědnost 
1OO %

Vlastníci

Petr Kellner 94,36 %
Jiří Šmejc 5,OO % 
Ladislav Bartoníček O,64 %

PPF a.s.  
Česká  
republika

PPF Art a.s. 
Česká  
republika

Russia  
Finance 
Corporation 
B.V.  
Nizozemsko

Nomos Bank 
Rusko

Open Gate a.s. 
Česká  
republika

PPF banka a.s. 
Česká  
republika

PPF Group N.V.
Nizozemsko

Poradenské služby

Rusko, Česká republika



Ladislav Bartoníček

akcionář skupiny PPF Group N.V.
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PPF Group N.V.
Datum vzniku:  29. prosince 1994

Sídlo:  Strawinskylaan 933 Tower B level 9, 1O77XX Amsterdam, Nizozemsko 

identifikační číslo:  33264887

Základní kapitál:  667 38O EUR

Popis činnosti: holdingová společnost skupiny, financování

popis společnosti
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Akcionáři 

Petr Kellner

zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF Group N.V.

Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické 

Vysoké školy ekonomické v Praze. Patří mezi zakladatele skupiny PPF, v roce 

1991 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem PPF investiční 

společnosti, a.s. Od ledna 1998 do března 2OO7 byl předsedou představenstva 

PPF a.s. Od dubna 2OO7 je členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. 

a od ledna 2OO8 pak i členem představenstva Generali PPF Holding B.V. Petr 

Kellner řídí strategický rozvoj a další směřování skupiny.

Jiří Šmejc

akcionář skupiny PPF Group N.V.

Narodil se v roce 1971; vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 

Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie. V roce 1992 začal podnikat a v roce 

1993 se stal jednatelem a ředitelem firmy PUPP Consulting s.r.o. V roce 1995 

zastával pozici obchodního ředitele společnosti Middle Europe Finance s.r.o., 

která obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. Do konce roku 

2OO4 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. V roce 2OO4 začal působit ve skupině 

PPF a v roce 2OO5 se stal jejím akcionářem. Ve skupině PPF je zodpovědný za 

řízení aktivit v Rusku.

Ladislav Bartoníček

akcionář skupiny PPF Group N.V.

Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, 

Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnos-

ti, a.s., jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval The Rochester institute 

of Technology v New Yorku. Od roku 1996 do září 2OO6 působil jako generál-

ní ředitel České pojišťovny a.s. Od června 2OOO je předsedou představenstva 

České pojišťovny a.s. V roce 2OO7 byl jmenován generálním ředitelem Generali 

PPF Holdingu, společného pojišťovacího podniku skupiny PPF a Assicurazioni 

Generali. Od roku 2OO7 je zároveň akcionářem skupiny PPF.

statutární orgány
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PPF Group N.V. 

Aleš Minx

předseda představenstva a generální ředitel 

Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu 

výrobně-ekonomickou. V letech 1987—1992 pracoval v podniku PAl a.s. jako 

vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 

2OO1 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2OO1 do května 2OO5 byl 

výkonným ředitelem PPF a.s. Do března 2OO7 byl místopředsedou dozorčí rady 

PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V.

Wilhelmus Jacobus Meyberg

člen představenstva 

Narodil se v roce 1965; během své dosavadní kariéry zastával pozice finančního 

analytika a finančního ředitele ve společnostech Mattel Europe B.V. a ECsoft 

Nederland BV. Byl členem představenstev společností Deutsche international 

Trust Company N.V. a REWE international Finance B.V. Do skupiny PPF vstoupil 

v roce 2OO4 jako ředitel společnosti. 

Rudolf Bosveld

člen představenstva

Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl 

udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 

2O let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu 

vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru — od výkonného ředite-

le pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes 

ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele 

společnosti Rabobank international. 
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PPF a.s.

Tomáš Spurný

předseda představenstva  

Narodil se v roce 1965; vystudoval Stern School of Business, která je součástí 

New York University. Titul MBA v oboru finance získal na Columbia University 

v New Yorku. Svou kariéru zahájil v roce 1994 v poradenské firmě McKinsey & 

Company, ve které působil na různých pozicích až do roku 1999. Poté zastával 

pozici generálního ředitele a předsedy představenstva CCS Česká společnost 

pro platební karty. Další dva roky byl členem představenstva Komerční banky. 

V letech 2OO2 až 2OO7 působil v roli předsedy představenstva a generálního 

ředitele Všeobecné úvěrové banky. Od srpna 2OO7 je předsedou představenstva 

PPF a.s.

Pavel Horák

místopředseda představenstva

Narodil se v roce 1972; vystudoval Ekonomickou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně a Fakultu financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V oboru finančního 

řízení získal odborné zkušenosti ve společnosti Deloitte & Touche, kde pracoval 

jako auditor, a posléze během dlouhodobého působení u TV NOVA, kde v letech 

2OO1 až 2OO6 zastával pozici finančního ředitele. Má status Chartered Certified 

Accountant, je členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, 

UK). V PPF a.s. pracuje v pozici výkonného finančního ředitele. 

Evžen Hart

člen představenstva    

Narodil se v roce 1958; vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění 

v Praze, obor produkce. V roce 1982 působil v Krajském divadle v Kolíně, 

od roku 1983 v Ústřední redakci televizních novin Československé televize. 

V roce 1992 nastoupil do reklamní agentury Young & Rubicam, z account managera 

se záhy stal obchodním ředitelem. V roce 1993 přešel do reklamní agentury BBK 

Advertising na místo obchodního a posléze generálního ředitele a společníka. 

V roce 2OOO, po prodeji BBK skupině Ogilvy, byl jmenován generálním ředitelem 

české pobočky Ogilvy. Od 1. ledna 2OO6 působí v Ogilvy Group jako non-execu-

tive chairman a přichází do skupiny PPF. Od března 2OO7 je členem předsta-

venstva PPF a.s. Zároveň je výkonným ředitelem pro lidské zdroje a komunikaci 

PPF a.s.
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Lubomír Král

člen představenstva 

Narodil se v roce 1972; je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil 

v advokacii. V letech 1997—1999 pracoval jako právník vypořádacího centra 

Burzy cenných papírů Praha. V PPF působí od roku 1999. Je ředitelem právního 

oddělení PPF a.s.

PPF banka a.s.

Petr Milev

předseda představenstva a generální ředitel

Narodil se v roce 1968; promoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. V letech 1993—2OOO působil v oblasti investičního bankovnic-

tví a kapitálových trhů v Komerční bance, a.s., BNP — Dresdner Bank ČR a.s. 

a Conseq Finance s.r.o. Od roku 2OOO pracuje ve skupině PPF, kde (nejdříve 

v České pojišťovně) zastával nejrůznější vedoucí pozice. Je členem burzov-

ní komory Burzy cenných papírů Praha. Generálním ředitelem PPF banky je od 

června 2OO5. 

Pavel Langr

místopředseda představenstva 

Narodil se v roce 1971; vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomic-

ké v Praze, v roce 2OO2 získal titul CiA — certifikovaný interní auditor. 

Pracoval v Pragobance, a.s., České pojišťovně a.s. a později v eBance, a.s., 

kde vykonával vedoucí funkci v oblasti interního auditu. V roce 2OO2 byl 

zvolen členem představenstva PPF banky. Od svého nástupu do PPF banky v říjnu 

roku 2OO2 je zároveň ředitelem divize provoz a iT.

Martina Kučerová

členka představenstva (do 1. 1. 2OO8)

Narodila se v roce 1968; vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 

Pracovala jako podnikový právník v Pivovarech Velké Popovice, a.s., a v červen-

ci 1997 nastoupila do První městské banky, a.s. (nyní PPF banka). Je ředitelkou 

divize právní.  
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František Dombek

člen představenstva (od 1. 1. 2OO8)

Narozen v roce 1967; vystudoval Vysokou školu báňskou — Technickou univerzi-

tu Ostrava. V letech 1992—1993 pracoval v dceřiné společnosti Československé 

obchodní banky, a. s. V letech 1993—1997 zastával pozici ředitele expozitury 

v Moravia Bance, a.s., později zástupce ředitele pobočky. Do PPF banky (v té 

době První městské banky, a.s.) nastoupil v roce 1997, v letech 1999—2OO2 

a 2OO4—2OO6 byl členem představenstva. Je zároveň členem Hospodářské komory 

hlavního města Prahy. Ředitelem divize obchod a marketing v PPF bance je od 

15. června 2OO2.

Home Credit B.V.

Alexander Labak

předseda představenstva 

Narodil se v roce 1962; jako stipendista Fulbrightovy nadace získal titul MBA 

na Wharton Business School, postgraduální studium absolvoval na Hospodářské 

univerzitě Vídeň. Před příchodem do skupiny Home Credit v roce 2OO6 praco-

val na vedoucích pozicích v prestižních společnostech poskytujících finanč-

ní služby, například jako prezident společnosti MasterCard Europe a ředitel 

marketingu u Deutsche Bank. Během práce pro firmy Johnson & Johnson a Henkel 

se zaměřil na spotřebitelskou problematiku. Během své kariéry měl odpověd-

nost za podnikatelské činnosti v celoevropském i celosvětovém měřítku a záro-

veň získal zkušenosti z přímého operativního řízení na trzích USA, Kanady, 

Německa, itálie, Belgie a Rakouska.

Ladislav Chvátal

člen představenstva 

Narodil se v roce 1963; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor 

automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF nastoupil v roce 

1994. V rámci skupiny PPF a později skupiny Home Credit pracoval v celé řadě 

vedoucích klíčových pozic. K 1. červnu 2OO5 se stal výkonným ředitelem skupiny 

PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování. V lednu 2OO7 byl 

jmenován členem představenstva Home Credit B.V.
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Declan McSweeney

člen představenstva

Narodil se v roce 1953; v nedávné minulosti pracoval jako místopředseda 

a předseda výboru pro audit hypoteční banky Allied irish Banks plc („AiB“) 

a člen dozorčí rady BZWBK Bank se sídlem v Polsku. Obě zmíněné banky jsou 

dceřinými společnostmi AiB, nejvýznamnější bankovní skupiny v irsku. Před 

svým nástupem do AiB pracoval pan McSweeney u KPMG v USA a irsku. Je absolven-

tem institute of Chartered Accountants i Wharton Management Program, předtím 

s vyznamenáním vystudoval dublinskou University College, obor obchod.

Poradní výbor PPF Group N.V.*

Štěpán Popovič

člen

Narodil se v roce 1945; vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, kde 

mu byl udělen titul Dr.h.c. Během své dosavadní kariéry zastával pozice před-

sedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti Glavunion a pozici 

generálního ředitele s.p. Sklo Union. Byl ředitelem závodu Řetenice, Sklotas 

a lesní Brána, Obas. V současné době je předsedou představenstva a generálním 

ředitelem pro střední a východní Evropu AGC Flat Glass Czech, a.s., a zároveň 

je od června 2OO6 předsedou dozorčí rady PPF a.s.

Milan Maděryč

člen

Narodil se v roce 1955; je absolventem střední průmyslové školy a postgra-

duálního studia při Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 198O pracoval 

v oddělení technického a investičního rozvoje v ZPS, a.s., ve Zlíně, později 

jako vedoucí divize Trading. Ve skupině PPF je od roku 1994. Zastával zde 

funkci člena představenstva PPF a.s. a od června 2OO7 je předsedou dozorčí 

rady společnosti Česká pojišťovna a.s.
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Kamil Ziegler

člen

Narodil se v roce 1962; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu 

obchodní. Zároveň je absolventem Southern Methodist University v Dallasu. 

Zastával řadu významných funkcí v bankovním sektoru — od výkonného a finanč-

ního ředitele Komerční banky, a.s., přes náměstka generálního ředitele a člena 

představenstva České spořitelny, a.s., generálního ředitele a předsedu bankov-

ní rady Konsolidační banky Praha, s.p.ú., až po funkci předsedy představenstva 

a generálního ředitele Raiffeisenbank a.s. Do skupiny PPF nastoupil v dubnu 

2OO4 a během svého působení do dubna 2OO8 zastával řadu pozic ve statutárních 

orgánech PPF a.s. Od dubna 2OO8 je členem představenstva AAA Auto Group N.V. 

a členem dozorčí rady PPF a.s. 

*  Poradní výbor byl zřízen rozhodnutím představenstva PPF Group N.V. s účin-

ností od 3O. dubna 2OO8 jako orgán složený ze zkušených profesionálů posky-

tujících konzultace a podporu vedení i managementu společnosti v jejich 

strategickém rozhodování a také zastupujících zájmy celé skupiny ve vztahu 

k regulatorním a jiným orgánům.







Aleš Minx

předseda představenstva a generální ředitel skupiny PPF Group N.V.
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       MEZiROČNí 

     2OO7 2OO6 ZMěNA V %

Podíl PPF   1OO % 1OO % —

Provozní výnosy  666 mil. EUR 386 mil. EUR 172

Hospodářský výsledek po zdanění 32 mil. EUR 17,5 mil. EUR 183

Konsolidovaná celková aktiva  3 548 mil. EUR 2 288 mil. EUR 155

Konsolidovaný vlastní kapitál 921,7 mil. EUR 53O,4 mil. EUR 174

Počet zaměstnanců  23,5 tisíc 13,5 tisíc 174

Aktivity na trzích České republiky, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, 

Běloruska.

Home Credit B.V. je holdingovou společností, nepřímo 1OO% vlastněnou PPF 

Group N.V. Home Credit B.V. zastřešuje aktivity PPF v oblasti spotřebitelských 

úvěrů na trzích střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států. 

Součástí skupiny Home Credit jsou tyto společnosti:

1.  Home Credit a.s.: poskytování spotřebitelských úvěrů na území České repub-

liky

2.  Home Credit Slovakia, a.s.: poskytování spotřebitelských úvěrů na území 

Slovenské republiky

3.  CJSC Home Credit Bank: bankovní činnost na území Ukrajiny

4.  llC Home Credit Finance: poskytování spotřebitelských úvěrů na území 

Ukrajiny

5.  OJSC Home Credit Bank: poskytování spotřebitelských úvěrů na území 

Běloruska

6.  Home Credit & Finance Bank llc.: bankovní činnost a poskytování spotřebi-

telských úvěrů na území Ruska

7.  Home Credit Kazakhstan JSC: poskytování spotřebitelských úvěrů na území 

Kazachstánu

8.  Home Credit international a.s.: poskytování obchodního strategického pora-

denství včetně iT podpory výlučně společnostem ze skupiny Home Credit

9.  několik dalších menších společností

charakteristika vybraných 
společností skupiny PPF

Skupina Home Credit
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První ze společností pod značkou Home Credit byla založena v roce 1997 v ČR. 

Nejprve rostl Home Credit na domácích trzích, tedy v České republice a na 

Slovensku. Od roku 2OO2 vyvíjí skupina Home Credit činnost na ruském trhu, 

kde v současnosti patří Home Credit & Finance Bank mezi lídry na trhu spotře-

bitelského financování. Během období 2OO5—2OO7 Home Credit nově vstoupil na 

trhy Kazachstánu, Ukrajiny a Běloruska. 

Nedávno začala skupina PPF působit pod značkou Home Credit i na čínském trhu, 

a to prostřednictvím HC Asia N.V., která je dceřinou společností PPF Group N.V.

Těžiště aktivit skupiny Home Credit je sice soustředěno do čtyř zemí Společenství 

nezávislých států s vysokým růstovým potenciálem (Rusko, Ukrajina, Kazachstán 

a Bělorusko), skupina však zároveň stále zaujímá silnou pozici na svých původ-

ních domácích trzích (Česká republika a Slovensko). 

Společenství nezávislých států (SNS) představuje významný trh se 135 miliony 

potenciálních zákazníků a s reálným růstem HDP přes 7 % v každém z posledních 

čtyř roků. V porovnání se střední Evropou (růst HDP 5 %) a západní Evropou 

(2 %) ekonomika regionu roste rychle, byť z nízké počáteční základny.

Oblast spotřebitelského financování nadále představuje významnou střednědo-

bou i dlouhodobou podnikatelskou příležitost, protože míra osobní zadluženos-

ti občanů zemí SNS se rychle přibližuje úrovním běžným v Evropě. 

Skupina Home Credit je v dobré pozici, aby dokázala plně zužitkovat očeká-

vaný růst trhů SNS. Přes odlišnost konkurenčního prostředí v jednotlivých 

zemích má skupina Home Credit silné postavení díky svým zkušenostem, které 

získala úspěšným působením především na ruském trhu. Vybudovala výborné vzta-

hy s obchodními partnery a vytvořila rozsáhlou databázi, která představuje 

významnou konkurenční výhodu.  

Home Credit nabízí tři základní druhy produktů: účelové úvěry (poskytované 

v místech prodeje — tzv. POS úvěry), revolvingové úvěry (revolvingové karty 

a úvěrové karty) a neúčelové hotovostní úvěry. Navíc ke každému z těch-

to základních produktů nabízí doprovodný pojišťovací program. Na vybraných 

trzích nabízí Home Credit také úvěry na pořízení automobilu a hypoteční úvěry 

a přijímá vklady od zákazníků.  

Produkty jsou nabízeny a distribuovány prostřednictvím přímých distribučních 

kanálů (přímé oslovování vytipovaných potenciálních zákazníků poštou, tele-

marketingové kampaně, aktivace produktů prostřednictvím kontaktních center), 

sítě 4O tisíc obchodů, bankovních poboček (v Rusku a na Ukrajině) a sítě 

3 2OO pošt (v Rusku, České republice a v Kazachstánu).



Tomáš Spurný

předseda představenstva PPF a.s.
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Obchodní činnost je podporována centralizovaným managementem:

•  řízení rizik: centralizované know-how a kontrola rizik, vyspělé automati-

zované nástroje a postupy, tým odborníků;

•  sdílené činnosti a iT platforma: obchodní činnost je nákladově efektivní, 

s krátkou dobou od schválení konceptu po uvedení produktu na trh; umožňuje 

poměrně rychle rozšířit úspěšné koncepty a nabídnout je velkému množství 

potenciálních zákazníků, zároveň podléhá důsledné kontrole díky centra-

lizaci iT a dalších procesů, sdílení osvědčených postupů a selektivnímu 

outsourcingu;

•  účinné rozhodování: vrcholový management skupiny představuje mezinárodní 

tým špičkových odborníků, z kterých je možné vybírat při obsazování pozic 

v managementu nových poboček zakládaných v dalších zemích, dokud se nevy-

školí nástupci z řad místních zaměstnanců.
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klíčové finanční ukazatele 
skupiny Home Credit

Finanční výsledky podle zemí v roce 2OO7

V Mil. EUR RUSKO ČESKá REPUBliKA SlOVENSKO UKRAJiNA KAZACHSTáN BělORUSKO

Rok založení 2OO2 1997 1999 2OO6 2OO6 2OO6 

či akvizice

Čisté úvěry klientům 1 725 363 122 139 58 1

Provozní výnosy 5O6 77 21 26 2O 1

Hospodářský výsledek 56 2O 1 (14) (7) O 

po zdanění

Počet aktivních  4 38O 452 2O3 245 288 1 

klientů (v tis.)

Ze všech zemí, ve kterých Home Credit působí, je jeho činnost zdaleka nejroz-

sáhlejší v Rusku, kde vzniklo 72 % z celkových čistých úvěrů a 79 % z celko-

vého provozního hospodářského výsledku. Dceřiné společnosti na Ukrajině, 

v Kazachstánu a Bělorusku zatím nevykázaly zisk především proto, že k jejich 

založení došlo teprve nedávno.

Čisté úvěry podle produktu, 2OO7

V Mil. EUR   ÚČElOVé ÚVěRY HOTOVOSTNí ÚVěRY KARTY OSTATNí

Úvěry netto  1 O47 363 775 223

Hlavní produktovou kategorií jsou účelové úvěry, které představují 44 % 

z celkového portfolia produktů. Hned za nimi jsou karty s 32 % celkových 

čistých úvěrů, zatímco hotovostní úvěry představují 15 %.



Alexander Labak

předseda představenstva Home Credit B.V.
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Home Credit B.V.  
konsolidovaná rozvaha 

k 31. prosinci 2OO7

V TiSíCíCH EUR  2OO7 2OO6

Aktiva   

Peníze a peněžní ekvivalenty  39O O85 346 491

Pohledávky za bankami a jinými finančními institucemi  121 417 14O 398

Úvěry klientům  2 4O7 581 1 488 342

Finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu do výkazu zisku a ztráty  19 259 3O 551

Finanční aktiva držená k prodeji  215 64O —

Aktiva určená k prodeji  7 36O —

Pohledávky ze splatné daně z příjmů  568 1 646

Odložená daňová pohledávka  21 716 13 O65

Majetkové podíly v přidražených společnostech  42 53

Dlouhodobý nehmotný majetek  9O 582 88 112

Dlouhodobý hmotný majetek  192 338 126 824

Ostatní aktiva  81 673 52 663

Aktiva celkem  3 548 261 2 288 145

Pasiva   

Běžné účty a vklady zákazníků  325 629 2O2 274

Závazky vůči bankám a jiným finančním institucím  779 436 39O O53

Závazky z vydaných dluhových cenných papírů  1 413 227 1 O95 628

Finanční závazky přeceňované na reálnou hodnotu do výkazu zisku a ztráty   24 853 4 897

Závazky určené k prodeji   2 582 —

Závazky ze splatné daně z příjmů  1O 165 18 O24

Odložený daňový závazek  3O4 1 481

Ostatní závazky  7O 33O 45 372

Závazky celkem  2 626 526 1 757 729

Vlastní kapitál držený majoritními akcionáři mateřské společnosti

Základní kapitál  1 156 175 213 216

Emisní ážio   — 336 O34

Zákonný rezervní fond  2 126 91O

Měnový přepočet  (13 95O) 7 79O

Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a závazků   (1) —

Ostatní rezervy  (222 648) (27 564)

     921 7O2 53O 386

Minoritní podíly  33 3O

Vlastní kapitál celkem  921 735 53O 416

Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem  3 548 261 2 288 145
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Home Credit B.V. konsolidovaný 
výkaz zisku a ztráty

za rok končící 31. prosince 2OO7

V TiSíCíCH EUR  2OO7 2OO6

Běžná činnost

Úrokové výnosy  676 799 445 126

Úrokové náklady  (149 923)  (96 535) 

Čistý úrokový výnos  526 876 348 591

Výnosy z poplatků a provizí  162 7O8 75 231

Náklady na poplatky a provize  (53 171)  (33 542) 

Čistý výnos z poplatků a provizí  1O9 537 41 689

Ostatní provozní výnosy  29 6O8 (3 9O3) 

Provozní výnosy  666 O21 386 377

Ztráty ze snížení hodnoty  (245 872)  (173 O17) 

Čisté náklady na pojištění úvěrového rizika  (9 996)  (15 O1O) 

Správní a režijní náklady  (348 224)  (167 315) 

Provozní náklady  (6O4 O92)  (355 342) 

Zisk před zdaněním  61 929 31 O35

Daň z příjmů  (29 89O)  (13 541) 

Čistý zisk z běžné činnosti  32 O39 17 494

Ukončované činnosti

Zisk z ukončených činností po dani z příjmů   24 —

Čistý zisk za účetní období  32 O63 17 494

Přiděleno:

  Majoritním akcionářům mateřské společnosti  32 O57 17 492

  Minoritní podíly  6 2

      32 O63 17 494



Ladislav Chvátal

člen představenstva Home Credit B.V.
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       MEZiROČNí ZMěNA 

     2OO7 2OO6 V %

Podíl PPF   93 % 93 % —

Hospodářský výsledek po zdanění 19,9 mil. EUR 1O,2 mil. EUR 95

Celková aktiva  1 O29,9 mil. EUR 891,O mil. EUR 16

Celkový vlastní kapitál 81,6 mil. EUR 59,3 mil. EUR 38

Klientské úvěry/depozita 36 % 51 % —

Počet zaměstnanců  118 117 1

Aktivity na trhu České republiky

Mimořádně pozitivních výsledků dosáhla v roce 2OO7 PPF banka a.s. (PPF banka), 

která je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Díky zvolené strategii 

vytvořila banka rekordní zisk před zdaněním ve výši přes 69O milionů Kč, 

a to zásluhou výrazné flexibility a profesionálního přístupu při poskytování 

služeb klientům. 

Mezi klienty PPF banky patří především finanční instituce, střední a velké 

podniky s českým kapitálem a také subjekty komunální sféry. Banka se speci-

alizuje na korporátní, projektové a akviziční financování a financování 

nemovitostních projektů. V oblasti investičního bankovnictví se zaměřuje  

na obchodování s cennými papíry na většině trhů Evropy, USA, Ruska a někte-

rých zemí Asie. PPF banka plní funkci centrální treasury banky skupiny PPF. 

Pro společnosti v rámci skupiny PPF provádí jak mezinárodní platební operace, 

tak zajišťovací a další investiční služby, například zprostředkování financo-

vání na kapitálových trzích.

i v roce 2OO7 pokračovala PPF banka ve strategii vyváženého růstu s důrazem na 

nadprůměrné ukazatele rentability. Podle auditovaných výsledků překročila PPF 

banka ke konci roku bilanční sumu 27 mld. Kč, což představuje nárůst o téměř 

12 %, rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) překonala 35 %, renta-

bilita průměrných aktiv (ROAA) byla 1,84 % a ukazatel efektivnosti společnosti 

CiR udržel management pod 4O %. 

Stejně jako v předchozích letech hrála PPF banka i v roce 2OO7 významnou roli 

pro skupinu PPF. Společnostem Home Credit Kazakhstan JSC a CJSC Home Credit 

Bank zajistila kompletní financování. Pro Home Credit Slovakia, a.s., prodlou-

žila podřízené financování a pro Home Credit & Finance Bank llc. v Rusku byla 

nejdůležitějším zprostředkovatelem krátkodobého financování v letních měsí-

cích, kdy byla aktivita na finančních trzích velmi nízká. Kromě řady trhů,  

na kterých PPF banka působila již v minulosti, zajistila také možnost poskyt-

nout zdroje pro společnosti připravující expanzi spotřebitelského financování 

pod značkou Home Credit v Číně. 

PPF banka a.s.
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Významnou událostí roku 2OO7 bylo umístění největší dosavadní emise dluhopisů 

na českém trhu v celkovém objemu 11,25 mld. Kč pro společnost PPF Co2 B.V.  

PPF banka je členem:
• České bankovní asociace

• Českého institutu interních auditorů

• Svazu bank a pojišťoven

• Hospodářské komory hlavního města Prahy

PPF banka je akcionářem a členem:
• Burzy cenných papírů Praha

Složení akcionářů PPF banky:

• PPF Group N.V. 92,96 %

• Hlavní město Praha 6,73 %

• ostatní O,31 %



Pavel Horák

místopředseda představenstva PPF a.s.
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Základní nekonsolidované ekonomické ukazatele 
podle českých účetních standardů (CAS)

V TiSíCíCH EUR 2OO7 2OO6

Aktiva  

Pohledávky za bankami  571 249 466 211

Pohledávky za klienty  284 1O3 341 324

Cenné papíry 128 777 51 29O

Ostatní aktiva  45 8O5 32 19O

Aktiva celkem  1 O29 934 891 O15

Pasiva  

Závazky vůči bankám  21 16O 386

Závazky vůči klientům  785 O38 671 674

Závazky z dluhových cenných papírů  1OO O18 126 472

Podřízené závazky  O 9 731

Základní kapitál  28 888 27 969

Ostatní složky vlastního kapitálu  52 674 31 355

Ostatní pasiva  42 156 23 428

Pasiva celkem  1 O29 934 891 O15

Výkaz zisku a ztráty 

Čisté výnosy z úroků  31 375 19 146

Čisté výnosy z poplatků a provizí  2 641 5 648

Výnosy z akcií a podílů  878 532

Zisk z finančních operací  7 19O 9O2

Správní náklady  (13 118) (12 651)

Odpisy majetku  (2 145) (2 244)

Ostatní výnosy  1 375 3 235

Ostatní náklady  (2 181) (5 478)

Podíl na ziscích majetkových účastí  O 4 131

Daň z příjmů  (6 149) (2 999)

Zisk nebo ztráta za účetní období  19 866 1O 222

Základní poměrové ukazatele 

Klasifikované klientské úvěry/klientské úvěry celkem  O,93 % 1,71 %

Kapitálová přiměřenost*  13,48 % 14,68 %

ROAA*   1,84 % 1,11 %

ROAE*   35,75 % 2O,59 %

Aktiva na 1 zaměstnance 8 728 7 616

Správní náklady na 1 zaměstnance  111 1O8

Čistý zisk na 1 zaměstnance  168 87

* Podle metodiky ČNB, přepočteno koncoročními kurzy. 
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     2OO7

Podíl PPF    49 %

Předepsané hrubé pojistné    3,1 mld. EUR

Vložený kapitál   5,1 mld. EUR

Hospodářský výsledek po zdanění*  312 mil. EUR

Počet zaměstnanců   13 OOO

Aktivity na trzích: České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, 

Slovinska, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu.

Generali PPF Holding B.V. je subjekt založený skupinami Generali a PPF jako 

holdingová společnost zahrnující pojišťovací aktivity obou skupin v regionu 

střední a východní Evropy. Společnost sice vznikla již 8. června 2OO7, činnost 

však zahájila 17. ledna 2OO8, kdy po získání potřebných regulativních povolení 

došlo k vypořádání Smlouvy o společném podniku ze dne 1O. července 2OO7 mezi 

Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. 

Přestože původním záměrem bylo vložit do nového holdingu všechna pojišťovací 

aktiva obou skupin ze střední a východní Evropy, vzhledem k několika právním 

omezením se tento záměr dosud neuskutečnil v plném rozsahu. Vzniklá situace 

byla vyřešena peněžním vkladem, následovaným souborem smluv o úplatném převo-

du cenných papírů znějících na ceny, jež se v celku rovnají hodnotě peněžního 

vkladu. Ke dni sestavení výroční zprávy (konec dubna 2OO8) proběhl proces 

převodu aktivit v Chorvatsku a Srbsku, zatím však nedošlo ke vkladu aktivit 

Generali na území Polska, Rumunska a Ukrajiny.

Po dokončení všech zmíněných převodů bude mít Generali PPF Holding akti-

vity ve 12 zemích střední a východní Evropy. Generali PPF Holding bude mít  

ve správě aktiva v hodnotě téměř 1O mld. EUR a bude obsluhovat 9 mil. klientů 

napříč celým regionem. 

Celková hodnota Generali PPF Holdingu byla vzájemně dohodnuta ve výši 5,1 mld. EUR 

(hodnota CZi Holdings N.V., bývalé dceřiné společnosti Skupiny PPF, byla 

dohodnuta na 3,6 mld. EUR, zatímco hodnota aktivit Generali v oblasti střední 

a východní Evropy byla stanovena ve výši 1,5 mld. EUR).

Společnost Generali PPF Holding B.V. je registrována v obchodním rejstříku 

v Nizozemsku; společnost zřídila organizační složku na území České republiky 

v Praze. 

*  Celkový úhrnný zisk 312 mil. EUR představuje prosté sloučení konsolidovaného 

zisku CZi Holdings N.V. a jednotlivých zisků entit Generali (součást Holdingu 

Generali PPF) převedené z místní měny podle průměrného kurzu z roku 2OO7.

Generali PPF Holding B.V.



Evžen Hart

člen představenstva PPF a.s.
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Partner skupiny PPF v pojišťovnictví –  
Generali Group
•  již od roku 1831 rozvíjí silné mezinárodní podnikatelské aktivity 

•  zaměřená na retailový trh

•  distribuční strategie založená na velké škále různých distribučních kanálů

•  přítomnost na čtyřech světadílech

•  klíčový hráč v kontinentální Evropě

•  provozuje 113 pojišťoven a 126 společností poskytujících finanční, popř. 

realitní služby

•  třetí největší pojistitel v Evropě

•  předepsané hrubé pojistné 66,2 mld. EUR, přes 66 tisíc zaměstnanců (2OO7)
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       MEZiROČNí ZMěNA 

     2OO7 2OO6 V %

Podíl PPF   15,7 %* O % —

Konsolidovaný vlastní kapitál  O,68 mld. EUR O,44 mld. EUR 53 %

Konsolidovaná celková aktiva  5,53 mld. EUR 3,16 mld. EUR 75 %

Hospodářský výsledek po zdanění 95,5O mil. EUR 63,3O mil. EUR 51 %

Počet zaměstnanců  2 688 2 O68 3O %

* Podíl v dubnu 2OO8 zvýšen na 29,9 %.

Aktivity na trhu Ruské federace

•  jedna z předních univerzálních soukromých bank v Rusku 

•  diverzifikovaná podnikatelská strategie, zahrnující oblasti firemního, 

investičního a retailového bankovnictví 

•  silná klientská základna — 23 927 firemních klientů včetně nejvýznamněj-

ších ruských akciových společností obchodovaných na burze a přes 273 tisíc 

drobných klientů

•  jeden z největších obchodníků s cennými papíry v Rusku

•  centrála v Moskvě a 19 poboček v ostatních regionech 

•  dceřiná společnost Regiobank na ruském Dálném východě se 4 pobočkami

Nomos Bank se od roku 1998 dynamický rozvíjí, ke konci roku 2OO7 banka dosáhla 

těchto poměrových výkonnostních ukazatelů: 

•  rentabilita průměrného vlastního kapitálu 17,25 %

•  prvotní kapitálová přiměřenost 11,72 %

•  podíl ztrátových úvěrů O,15 %

Dne 17. května 2OO7 oznámily skupina PPF a ruská banka Nomos Bank, že spojí 

své síly na ruském trhu — po obdržení všech nezbytných povolení ze strany 

regulátora i antimonopolního úřadu. Přitom se od začátku plné spojení Nomos 

Bank s bankovní strukturou skupiny PPF na ruském trhu, Home Credit & Finance 

Bank neplánovalo. Jedním z dohodnutých klíčových principů partnerství obou 

subjektů bylo setrvání a stabilita manažerských týmů, stejně jako zachování 

obchodní politiky obou bank pod jejich dosavadními značkami. 

Nomos Bank
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Začátkem září 2OO7 získala Russia Finance Corporation B.V., společnost ze 

skupiny PPF, souhlas ruského antimonopolního úřadu FAS s nabytím 1OO% podí-

lu v Nomos Bank. V průběhu roku 2OO7 skupina PPF postupně zvýšila svůj 

podíl na 15,7 % a v dubnu roku 2OO8 na 29,9 % prostřednictvím Russia Finance 

Corporation B.V. 

Na základě podrobné analýzy finančního trhu přijala skupina PPF rozhodnu-

tí, že účinnější strategií pro Rusko bude samostatný rozvoj větve retailo-

vého bankovnictví v Home Credit & Finance Bank a korporátního bankovnictví 

v Nomos Bank. Vytvoření univerzální bankovní skupiny se tedy již neplánuje. 

Skupina PPF se hodlá v Nomos Bank angažovat jako finanční investor s význam-

ným minoritním podílem.

Toto rozhodnutí bylo rovněž přijato na základě důkladného prozkoumání toho, 

nakolik odpovídá profil Home Credit & Finance Bank původně ohlášené struktuře 

transakce. Proto přesunula skupina PPF svůj podíl v Nomos Bank (prostřed-

nictvím společnosti Russia Finance Corporation B.V.) ze struktury holdingové 

společnosti Home Credit B.V. bezprostředně pod PPF Group N.V.

Skupina PPF pokračuje v intenzivních jednáních s akcionáři Nomos Bank o své 

budoucí angažovanosti v bance jako finanční investor vlastnící významný mino-

ritní podíl. Na dynamicky rostoucím ruském trhu považuje skupina PPF účast 

v jedné z předních bank za zajímavou finanční investici. 
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Skupina PPF má dva hlavní cíle v oblasti výběru a rozvoje lidských zdrojů: 

zaměstnávat talentované, motivované a loajální zaměstnance a umožnit jim, aby 

naplno využili svůj potenciál.

Strategie lidských zdrojů skupiny PPF je úzce propojena s jejími podnika-

telskými cíli tak, aby podpořila mezinárodní expanzi a umožnila efektivně 

reagovat na neustále se vyvíjející situaci na různých trzích. Jejími základ-

ními stavebními kameny jsou podpora otevřené komunikace a firemní kultury, 

pečlivý nábor nových talentovaných kolegů, neustálé zvyšování kvality vzdě-

lávání a jejich rozvoje a v neposlední řadě také podpora projektových týmů. 

V oblasti firemní kultury je skupina PPF výjimečná svou otevřenou neformální 

komunikací, flexibilitou, loajalitou a přátelskou atmosférou. 

Skupina PPF považuje za klíčovou oblast personální strategie zaměstnanecké 

benefity a plány rozvoje, a v řízení lidských zdrojů se proto srovnává s mezi-

národní špičkou.

personální strategie  
skupiny PPF



Štěpán Popovič

člen Poradního výboru PPF Group N.V.



Milan Maděryč

člen Poradního výboru PPF Group N.V.



Kamil Ziegler

člen Poradního výboru PPF Group N.V.



Cílem skupiny PPF je být dlouhodobým partnerem výjimečných kulturních či 

charitativních projektů, citlivě reagovat na potřeby společnosti a vycházet 

přitom z uznávaných standardů společenské odpovědnosti firem. Skupina PPF 

je tradičně aktivní zejména v podpoře kultury, kde je dlouholetým partne-

rem významných projektů. Nechce však být partnerem pasivním, a tak projekty 

aktivně vyhledává, ale také nabízí nápady, jak je kontinuálně rozvíjet.

Skupina PPF aktivním partnerem špičkové kultury
Spojení s kulturou vyplývá z tradice skupiny PPF, z jejího postavení a z histo-

rie aktivit na českém trhu. Velmi výrazná je podpora zejména v oblasti divadla, 

výtvarného umění a fotografie, kam ročně skupina investuje desítky milionů 

korun. Do projektů nepřináší pouze finanční prostředky, ale vždy vystupu-

je jako iniciativní a dlouhodobý partner, který projekty rozvíjí a usiluje 

o budování jejich dlouhodobé tradice. 

Letní shakespearovské slavnosti

Již devátým rokem je skupina PPF generálním partnerem letních shakespea-

rovských slavností. Tradiční festival má své pevné místo v kulturní nabíd-

ce, v povědomí příznivců kvalitního divadla, jak v České republice, tak na 

Slovensku.  

Maximální fotografie

letní kulturní sezonu v Praze spolu s letními shakespearovskými slavnostmi 

tradičně obohacuje originální výstava Maximální fotografie z bohatých sbírek 

skupiny PPF. Unikátní instalace velkoformátových fotografií předních českých 

tvůrců je umístěna v nádherném prostředí Jižních zahrad Pražského hradu.

Ateliér Josefa Sudka

V rámci filantropie přichází skupina PPF často s vlastními návrhy, jak oboha-

tit českou kulturu. Takovým projektem byla i obnova Ateliéru Josefa Sudka  

na pražském Újezdě v roce 2OOO. Skupina PPF se stala nejen organizátorem 

obnovy ateliéru do jeho původní podoby, ale také investorem jeho rekonstruk-

ce a následného provozu. Díky skupině PPF se z chátrajícího ateliéru nejpro-

slulejšího českého fotografa Josefa Sudka stala významná galerie, která má 

své nezastupitelné místo v pražském kulturním životě. Péče věnovaná Ateliéru 

Josefa Sudka má pevnou vazbu na sbírkovou činnost v rámci skupiny PPF.

filantropie skupiny PPF
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Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Nesporným unikátem českého divadelnictví je mystifikující poetika Divadla 

Járy Cimrmana. Tvorba pánů Smoljaka a Svěráka spojená s tímto divadlem trvá 

již 4O let a počet jejich bezvýhradných obdivovatelů stále roste. i díky 

podpoře skupiny PPF bylo Žižkovské divadlo místem již několika premiér nových 

kusů tohoto originálního souboru. 

Pomoc dětem

PIPAN

Od roku 1998 podporuje skupina PPF mateřskou školu pro sluchově postiže-

né děti — PiPAN. Ve škole pro neslyšící se praktikuje paralelní dvojjazyčná 

výuka ve znakovém a mluveném i psaném českém jazyce. Základní ideou školy je 

umožnit malým dětem s těžkým sluchovým postižením spontánní psychický rozvoj 

s využitím obou jazyků. Skupina PPF jí poskytuje finanční pomoc pro základní 

úpravy, nákup vybavení a pro ozdravné pobyty dětí. 

Investice do vzdělání

Open Gate – Boarding School

V rámci aktivit zaměřených na rozvoj vzdělávání podporuje skupina PPF činnost 

Nadace Educa a její projekt kolejního gymnázia Open Gate.

Budoucí prosperita země přímo závisí na tom, jak kvalitní má školy a škol-

ství. Osmileté kolejní gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy bylo před třemi 

lety otevřeno jako první svého druhu v České republice. Vychází z tradiční 

koncepce kolejních škol, známé nejen z Velké Británie, ale také z dalších 

zemí (Německo, USA, Kanada). Jako kolejní škola může Open Gate nabídnout 

kvalitní vzdělání zájemcům nejen z hlavního města ČR. Díky sponzorským 

příspěvkům Nadace Educa manželů Renáty a Petra Kellnerových je škola otevřena  

pro nadané studenty z různých prostředí, včetně sociálně znevýhodněného. 

Nadace poskytuje až 1OO% finanční podporu dětem se studijními předpoklady, 

které vyrůstají v dětských domovech, rodinách pěstounské péče nebo v rodi-

nách sociálně slabších. Rozpočet pokryje veškeré studijní náklady na školní 

potřeby, stravu, ubytování, zájmovou činnost, oblečení do školy a částečně 

dopravu. Předpokladem pro získání příspěvku nadace je úspěšné složení přijí-

macích zkoušek a přijetí ke studiu. Potenciální studenty vyhledávají škola 

i nadace také ve spolupráci s dětskými domovy z celé České republiky.
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Sociální odpovědnost
Skupina PPF úspěšně expanduje a aktivně působí v sedmi zemích střední a východ-

ní Evropy a Asie. Zvláštní místo mezi nimi patří Rusku, kde skupina PPF vyvíjí 

aktivity v oblasti spotřebitelského financování a retailového bankovnictví 

prostřednictvím banky Home Credit & Finance Bank — lídra na trhu spotřebních 

úvěrů. Vedoucí postavení v této citlivé oblasti dotýkající se milionů zákaz-

níků nesmírně zavazuje, a tak Home Credit & Finance Bank připravila a aktivně 

realizuje speciální program transparentnosti pro všechny své klienty. Banka si 

uvědomuje odpovědnost za formování vyspělého prostředí a přináší na ruský trh 

inovační produkty a úplnou transparentnost při poskytování služeb zákazníkům. 

Výrazem této aktivity je vytvoření a aktivní komunikace Kodexu zodpovědného 

úvěrování, jak na internetových stránkách banky, tak i v bezprostředním styku 

s klienty. Na webu www.homecredit.ru je umístěna kalkulačka pro všechny druhy 

spotřebitelských úvěrů poskytovaných Home Credit & Finance Bank a také slov-

ník termínů používaných v oboru spotřebitelského financování. Personál banky 

absolvuje intenzivní školení zaměřené na oblast transparentnosti a komunikace 

s klienty. Home Credit & Finance Bank získala v roce 2OO7 Cenu Finanční elita 

Ruska a titul Banka roku v segmentu spotřebitelského financování.
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historie skupiny PPF

2OO7
•  PPF Group N.V. podepsala dohodu s Assicurazioni Generali S.p.A. o vytvoření 

společnosti Generali PPF Holding B.V. působící na trhu pojišťovnictví ve 

12 zemích střední a východní Evropy.

•  PPF Group N.V. uzavřela partnerství s významnou ruskou bankou Nomos Bank.

•  Home Credit zahájil operace spotřebitelského financování v Číně a v Bě- 

lorusku.

2OO6
•  Akvizice banky Agrobank (současná obchodní firma CJSC Home Credit Bank) 

a poskytovatele spotřebitelských úvěrů PrivatKredit (současná obchodní 

firma llC Home Credit Finance) jako základu pro působení na ukrajinském 

trhu.

•  Prodej eBanky skupině Raiffeisen Group.

2OO5
•  Home Credit vytvořil platformu pro zahájení aktivit v oblasti spotřebitel-

ského financování v Kazachstánu.

•  Skupina PPF otevřela reprezentační kancelář ve Vietnamu, aby prozkoumala 

příležitosti na trhu spotřebitelského financování.

•  Prodej společnosti ČP leasing skupině Agricole Group — Sofinco.

2OO4
•  Skupina PPF po úspěšné restrukturalizaci prodala společnosti CME majoritní 

podíl v TV NOVA.

•  Skupina PPF otevřela reprezentační kancelář v čínském hlavním městě Pekingu, 

aby prozkoumala příležitosti na trhu spotřebitelského financování.

2OO2
•  Skupina PPF zahájila aktivity v Rusku — v oblasti pojišťovnictví a spotře-

bitelského financování.
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2OO1
•  Akvizice a následná úspěšná restrukturalizace PPF banky (dalším akcionářem 

je Hlavní město Praha).

1999
•  Akvizice Expandia Banky a.s. (později eBanka), průkopníka elektronického 

bankovnictví v ČR.

•  Zahájení regionální expanze Home Credit.

1997
•  Založení společnosti Home Credit, základu pro aktivity v oblasti spotřebi-

telského financování.

1996
•  Akvizice a zahájení transformace České pojišťovny, největší společnosti na 

trhu pojišťovnictví v ČR.

1991
•  Založení PPF jako privatizačního fondu — zahájení aktivit v oblasti kolek-

tivního investování v rámci kuponové privatizace, zisk aktiv v hodnotě  

225 mil. USD.

informace popisují stav k 3O. 4. 2OO8, pokud není uvedeno jinak.







Úvod

Provedli jsme audit, zda přiložená zkrácená účetní závěrka PPF Group N.V., Amsterdam,

za rok 2OO7 (uvedená na stránkách 72—182) vychází z auditované účetní závěrky PPF Group

N.V. za rok 2OO7. V naší zprávě auditora ze dne 29. dubna 2OO8 jsme vyjádřili k této

účetní závěrce výrok bez výhrad. Vedení společnosti je odpovědné za přípravu zkrácené

účetní závěrky podle účetních postupů platných v roce 2OO7 pro účetní závěrku PPF Group

N.V. Naší odpovědností je vyjádřit výrok o této zkrácené účetní závěrce.    

Rozsah

Audit jsme provedli v souladu s nizozemskou legislativou. Tato legislativa požaduje,

abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že zkrá-

cená účetní závěrka vychází z účetní závěrky společnosti. 

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho

výroku.
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Výrok auditora

Podle našeho názoru tato zkrácená účetní závěrka ve všech významných ohledech vychází

z účetní závěrky společnosti. 

Zdůraznění skutečnosti

Pro lepší porozumění finanční pozice a výsledků společnosti a rozsahu našeho auditu,

zdůrazňujeme, že zkrácená účetní závěrka by měla být čtena ve spojení s úplnou verzí

účetní závěrky včetně našeho výroku auditora bez výhrad ze dne 29. dubna 2OO8, ze které

zkrácená účetní závěrka vychází. Náš výrok není kvalifikován s ohledem na tuto

skutečnost. 

Amstelveen, 22. říjen 2OO8

KPMG Accountants N.V. 

M.F. Frikkee
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konsolidovaná úãetní 
závûrka (v EUR)
za rok končící 31. prosincem 2OO7

Konsolidovaná rozvaha

KE DNI 31. PROSINCE, V MIL. EUR KAPITOLA PŘÍLOHY 2OO7 2OO6

Nehmotný majetek F1 1O2 29O

Provozní a ostatní hmotný majetek F2 276 263

Investiční majetek F3 — 95

Finanční aktiva k prodeji F4 244 227

Finanční aktiva držená do splatnosti F4 — 74

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů F4 114 3 776

Úvěry a pohledávky F4 3 236 2 879

Dlouhodobá aktiva určená k prodeji A5 5 735 8

Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách F5 — 56

Odložená daňová pohledávka F6 28 43

Ostatní aktiva F7 8 1O

Aktivní časové rozlišení F8 13 46

Peníze a peněžní ekvivalenty F9 321 41O

Aktiva celkem 1O O77 8 177

Základní kapitál F1O 1 1

Emisní ážio F1O 677 677

Fondy F1O (41) (3)

Nerozdělené hospodářské výsledky F1O 789 558

Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti 1 426 1 233

Podíly menšinových akcionářů F11 6 4

Vlastní kapitál celkem 1 432 1 237

Závazky z pojištění F12 — 3 328

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti F13 — 1 176

Závazky z emitovaných cenných papírů F14 1 458 955

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů F15 5O 43

Závazky určené k prodeji A5 5 443 —

Závazky vůči bankám F16 853 251

Závazky vůči nebankovním subjektům F17 728 673

Rezervy F18 2 95

Závazky F19 1OO 27O

Odložený daňový závazek F6 9 86

Závazky k podílníkům podílových fondů — 7

Pasivní časové rozlišení F2O 2 56

Cizí zdroje celkem 8 645 6 94O

Pasiva celkem 1O O77 8 177



73

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

PRO ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM, V MIL. EUR KAPITOLA PŘÍLOHY 2OO7 2OO6

Úrokové a obdobné výnosy F21 684 472 

Ostatní výnosy z finančních aktiv F22 (7) 11 

Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytování služeb F23 66 25 

Ostatní výnosy F24 258 166 

Výnosy celkem 1 OO1 674 

Úrokové a obdobné náklady F25 (134) (93)

Ostatní náklady na finanční aktiva F26 (241) (177)

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady F27 (337) (16O)

Ostatní náklady F28 (253) (1O8)

Náklady celkem (965) (538)

Výsledek hospodaření před zdaněním 36 136 

Daň z příjmů F29 (24) (26)

Výsledek hospodaření po zdanění 12 11O

Změna stavu závazků k podílníkům podílových fondů — — 

Výsledek hospodaření z pokračující činnosti 12 11O

Ukončené činnosti

Zisk/ztráta z ukončovaných činností A5.6 232 277

Výsledek hospodaření v běžném účetním období 244 387 

Náležející:

Vlastníkům mateřské společnosti 243 386 

Menšinovým akcionářům F11 1 1 

Výsledek hospodaření v běžném účetním období 244 387 

Vážený průměrný počet akcií 66 738 66 738 

Základní a zředěný výnos na akcii z hospodářského výsledku 

v běžném účetním období (v tis. EUR) F34 4 6 

Základní a zředěný výnos na akcii z hospodářského výsledku 

z pokračující činnosti (v tis. EUR) F34 O,2 2 

Konsolidovanou účetní závěrku schválilo představenstvo Společnosti dne 29. dubna 2OO8.
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ EMISNÍ OCEŇOVACÍ OSTATNÍ

KAPITÁL ÁŽIO ROZDÍLY OCEŇOVACÍ

K AKTIVŮM ROZDÍLY

DRŽENÝM 

K PRODEJI

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7

Zůstatek k 1. lednu 1 677 2O 5 

Kurzové rozdíly — — — — 

Přecenění pozemků a budov — — — (5)

Oceňovací rozdíly k finančním aktivům určeným 

k prodeji vykázané ve vlastním kapitálu — — (34) — 

Oceňovací rozdíly k finančním aktivům určeným 

k prodeji převedené do výkazu zisku a ztráty — — (19) — 

Daň z položek přímo účtovaných 

do či převedených z vlastního kapitálu — — 1O 1 

Celkové zisky a ztráty účtované do vlastního kapitálu — — (43) (4)

Hospodářský výsledek běžného účetního období — — — — 

Celkové zaúčtované výnosy (náklady) 

běžného účetního období — — (43) (4)

Příděly do zákonného a ostatních statutárních 

rezervních fondů (jiné než z čistého zisku) — — — — 

Změna stavu vyrovnávací rezervy — — — — 

Kurzové rozdíly — O (2) (1)

Zůstatek k 31. prosinci 1 677 (25) O 
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ZÁKONNÝ FOND FOND NEROZDĚLENÉ VLASTNÍ KAPITÁLOVÁ PODÍLY CELKEM

A STATUTÁRNÍ NA KURZOVÉ VYROVNÁVACÍ HOSPODÁŘSKÉ KAPITÁL SLOŽKA PRVKŮ MENŠINOVÝCH

REZERVNÍ PŘEPOČTY REZERVY VÝSLEDKY NÁLEŽEJÍCÍ DOBROVOLNÉ AKCIONÁŘŮ

FOND AKCIONÁŘŮM SPOLUÚČASTI

MATEŘSKÉ („DPF“)

SPOLEČNOSTI

19 (67) 2O 558 1 233 — 4 1 237 

— (53) — — (53) — — (53)

— — — 5 — — — — 

— — — — (34) — — (34)

— — — — (19) — — (19)

— — — — 11 — — 11 

— (53) — 5 (95) — — (95)

— — — 243 243 — 1 244 

— (53) — 248 148 — 1 149

8 — — (8) — — — — 

— — 9 (9) — — — — 

1 46 1 O 45 — 1 46 

28 (74) 3O 789 1 426 — 6 1 432 



Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ EMISNÍ OCEŇOVACÍ OSTATNÍ

KAPITÁL ÁŽIO ROZDÍLY OCEŇOVACÍ

K AKTIVŮM ROZDÍLY

DRŽENÝM 

K PRODEJI

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6

Zůstatek k 1. lednu 1 677 32 5 

Kurzové rozdíly — — — — 

Přecenění pozemků a budov — — — (1)

Oceňovací rozdíly k finančním aktivům určeným 

k prodeji vykázané ve vlastním kapitálu — — (7) — 

Oceňovací rozdíly k finančním aktivům určeným 

k prodeji převedené do výkazu zisku a ztráty — — (7) — 

Daň z položek přímo účtovaných 

do či převedených z vlastního kapitálu — — 1 — 

Celkové zisky a ztráty účtované do vlastního kapitálu — — (13) (1)

Hospodářský výsledek běžného účetního období — — — — 

Celkové zaúčtované výnosy (náklady) 

běžného účetního období — — (13) (1)

Příděly do zákonného a ostatních statutárních 

rezervních fondů (jiné než z čistého zisku) — — — — 

Společnosti zakomponované do konsolidační skupiny poprvé — — — — 

Příděl do kapitálové složky prvků dobrovolné spoluúčasti — — — — 

Odprodeje dceřiných podniků 

nebo jejich vyjmutí z konsolidace — — — — 

Dopad změny vlastnických podílů v dceřiných podnících 

bez odpovídající změny ovládacích poměrů — — — — 

Změna stavu vyrovnávací rezervy — — — — 

Kurzové rozdíly — — 1 1

Zůstatek k 31. prosinci 1 677 2O 5 
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ZÁKONNÝ FOND FOND NEROZDĚLENÉ VLASTNÍ KAPITÁLOVÁ PODÍLY CELKEM

A STATUTÁRNÍ NA KURZOVÉ VYROVNÁVACÍ HOSPODÁŘSKÉ KAPITÁL SLOŽKA PRVKŮ MENŠINOVÝCH

REZERVNÍ PŘEPOČTY REZERVY VÝSLEDKY NÁLEŽEJÍCÍ DOBROVOLNÉ AKCIONÁŘŮ

FOND AKCIONÁŘŮM SPOLUÚČASTI

MATEŘSKÉ („DPF“)

SPOLEČNOSTI

16 (1O) 14 157 892 1 5 898 

— (23) — — (23) — — (23)

— — — 1 — — — — 

— — — — (7) — — (7)

— — — — (7) — — (7)

— — — — 1 — — 1 

— (23) — 1 (36) — — (36)

— — — 386 386 — 1 387 

— (23) — 387 35O — 1 351 

2 — — (2) — — — — 

— — — (2) (2) — — (2)

— — — 2 2 (2) — — 

— 7 — (18) (11) — — (11)

— — — 1 1 — (1) O

— — 5 (5) — — — — 

1 (41) 1 38 1 1 (1) 1

19 (67) 2O 558 1 233 — 4 1 237 
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Konsolidovaný výkaz peněžních toků

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM, PŘIPRAVENÝ METODOU NEPŘÍMÉ KONSOLIDACE 2OO7 2OO6

Peněžní toky z provozní činnosti

Výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním 342 5O1

Úprava o:

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 59 52

Amortizace a snížení hodnoty aktivního konsolidačního rozdílu 

a současné hodnoty budoucích zisků (PVFP) (57) (1O)

Zaúčtování a zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých 

a dlouhodobých aktiv 263 177

Zisk/ztráta z prodeje hmotného, nehmotného a investičního majetku (5) (2)

Zisk/ztráta z prodeje finančních aktiv 44 (117)

Konsolidovaný zisk/ztráta z prodeje konsolidovaných dceřiných 

a přidružených společností — (99)

Úrokové náklady 46 96

Úrokové výnosy (814) (585)

Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky (111) (1O5)

Pořízení finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů určených k obchodování (722) (679)

Výnos z prodeje finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů určených k obchodování  759 611

Změna stavu úvěrů vůči bankám (329) 155

Změna stavu úvěrů vůči klientům (1 O15) (422)

Změna stavu pohledávek (1O) 29

Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách 8 (14)

Změna stavu ostatních aktiv a aktivního časového rozlišení (3) (15)

Změna stavu závazků 58 (73)

Změna stavu finančních závazků z investičních smluv 

s prvky dobrovolné spoluúčasti 251 213

Změna stavu finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů k obchodování 22 11

Změna stavu závazků vůči bankám 569 55

Změna stavu závazků vůči klientům 31 157

Změna stavu závazků z pojištění 54 26

Změna stavu ostatních závazků a pasivního časového rozlišení 6 4

Změna stavu ostatních rezerv 4 —

Peněžní toky z daní z příjmů (149) (88)

Čisté peněžní toky z provozní činnosti (699) (122)



2OO7 2OO6

Peněžní toky z investiční činnosti

Přijaté úroky 81O 546

Pořízení hmotného a nehmotného majetku (24O) (169)

Pořízení finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů neurčených k obchodování (828) (1 785)

Pořízení finančních aktiv určených k prodeji (1 191) (219)

Pořízení investičního majetku (2) (1)

Pořízení dceřiných a přidružených podniků, očištěné o peněžní položky — (58)

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 122 3O

Příjmy z prodeje finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování 1 2O4 1 771

Příjmy z prodeje finančních aktiv určených k prodeji 283 67

Příjmy z prodeje investičního majetku 72 9

Příjmy z prodeje dceřiných a přidružených podniků, očištěné o peněžní položky — 13O

Ostatní investiční činnost (4) 1

Peněžní tok z investiční činnosti 226 322

Peněžní tok z finanční činnosti

Splácení úvěrů od akcionářů (podřízený dluh) — (1O)

Příjmy z emise cenných papírů 976 173

Výplaty spojené s emitovanými cennými papíry (415) (253)

Vyplacené úroky (79) (62)

Vyplácené dividendy — (1)

Čisté peněžní toky z finanční činnosti 482 (153)

Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a pěněžních ekvivalentů 9 47

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období 41O 41O

Dopad změn kurzu na peníze a peněžní ekvivalenty 14 (47)

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období 433 41O
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pfiíloha konsolidované 
úãetní závûrky (v EUR)

A. Obecné informace

A.1. Charakteristika Skupiny

PPF Group N.V. (dále jen „mateřská společnost“) je obchodní společnost se sídlem

v Nizozemsku. Konsolidovaná účetní závěrka mateřské společnosti (v EUR) za rok končící

31. prosincem 2OO7 zahrnuje mateřskou společnost a její dceřiné společnosti (dále spo-

lečně uváděné jako „Skupina“), jakož i podíly Skupiny v přidružených společnostech,

společných podnicích a ostatních přidružených podnicích.

V části C této přílohy je uveden výčet významných společností Skupiny a změny ve Skupině

za roky 2OO7 a 2OO6.

Struktura konečných akcionářů:

Ke dni 31. prosince 2OO7 byla struktura akcionářů následující:

Petr Kellner 94,36 % (přímo i nepřímo)

Jiří Šmejc 5 % (nepřímo)

Ladislav Bartoníček O,64 % (nepřímo)

Sídlo:

Strawinskylaan 933 Tower B Level 9

1O77XX Amsterdam

Představenstvo schválilo vydání účetní závěrky dne 29. dubna 2OO8.

A.2. Statutární orgány mateřské společnosti

Představenstvo:

Aleš Minx, předseda představenstva — Haag, Nizozemsko

Wilhelmus Jacobus Meyberg, člen představenstva — Naarden, Nizozemsko

Rudolf Bosveld, člen představenstva — Velp, Nizozemsko
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A.3. Soulad s právními předpisy

Účetní závěrka (v EUR) byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy finančního

výkaznictví (IFRS) a jejich výklady přijatými Výborem pro mezinárodní účetní standardy

(IASB) a Evropskou unií (EU) podle Nařízení o aplikaci mezinárodních účetních standardů

(16O6/2OO2/ES). Žádný z těchto standardů nebyl společností přijat přede dnem nabytí

účinnosti. 

Standardy a výklady přijaté EU ke dni zveřejnění účetní závěrky, které k tomuto dni

nevstoupily v účinnost, byly posouzeny vedením Skupiny. Hodnocení očekávaného vlivu

těchto standardů a výkladů na společnost je uvedeno v bodu D.3.

A.4. Východiska pro přípravu účetní závěrky

V souladu s nizozemskou účetní legislativou smí Skupina sestavit tuto konsolidovanou

účetní závěrku v souladu s IFRS (ve znění přijatém EU — viz bod A.3.). 

Tato účetní závěrka není statutární účetní závěrkou. Statutární účetní závěrka sestavená

dle nizozemských účetních standardů byla představenstvem schválena dne 29. dubna 2OO8

a byla předložena Obchodní komoře v Amsterodamu.

Údaje v této účetní závěrce jsou uvedené v EUR a částky jsou zaokrouhleny na miliony.

Funkční měnou společnosti je česká koruna, společnost se však rozhodla vzhledem

k mezinárodnímu charakteru Skupiny prezentovat tuto účetní závěrku v EUR.

Účetní závěrka byla zpracována na základě historických cen s výjimkou následujících

položek majetku a závazků, které jsou vykázány v reálné hodnotě: finanční deriváty,

finanční nástroje určené k obchodování, finanční nástroje klasifikované při počátečním

zaúčtování jako nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,

finanční nástroje klasifikované jako k prodeji a investiční majetek. Finanční a nefi-

nanční majetek a závazky oceňované historickými cenami jsou vykázány v amortizované

pořizovací ceně, popř. v pořizovací ceně, snížené o případné ztráty z trvalého snížení

hodnoty.

Dlouhodobá aktiva a aktiva zahrnutá do skupiny aktiv určených k prodeji jsou vykazována

v zůstatkové hodnotě nebo v reálné hodnotě snížené o náklady na prodej, podle toho, která

z obou hodnot je nižší.

Při přípravě účetní závěrky podle IFRS je nezbytné, aby vedení Skupiny činilo posouzení,

odhady a předpoklady, které mají dopad na aplikaci účetních postupů i vykazovanou hodnotu

majetku a závazků, výnosů a nákladů. Tyto odhady a související předpoklady vycházejí

z historických zkušeností a dalších faktorů, které vedení za daných okolností považuje

za vhodné, a jsou podkladem pro stanovování účetních hodnot majetku a závazků v pří-

padech, kdy je nelze jednoduše stanovit na základě jiných zdrojů. Skutečné hodnoty se

od těchto odhadů mohou lišit. 
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Použité odhady a příslušné předpoklady jsou průběžně revidovány. Změny účetních odhadů

jsou zohledněny v účetním období, v kterém k příslušné změně dojde, pokud se vztahují

pouze k tomuto období, nebo v tomto účetním období i v následných obdobích, pokud mají

dopad na běžné i budoucí účetní období.

Případy, kdy jsou při aplikaci IFRS ze strany vedení Skupiny činěna posouzení mající

významný dopad na účetní závěrku, a odhady spojené s významným rizikem, že v příštím

období dojde k jejich úpravě, jsou uvedeny v bodu F.36. přílohy.

Kromě výjimky popisované v bodu D.2. týkající se investičních smluv s prvky dobrovolné

spoluúčasti byly účetní postupy všemi společnostmi Skupiny uplatňovány jednotně a jsou

shodné s postupy použitými v předchozím účetním období.

A.5. Majetek a závazky určené k prodeji a ukončené operace

A.5.1. Transakce s Generali

Dne 1O. července 2OO7 uzavřely společnosti PPF Group N.V. (dále jen „PPF“)

a Assicurazioni Generali SpA (dále jen „Generali“) smlouvu, jejímž předmětem bylo spojení

jejich pojišťovacích a souvisejících aktiv ve střední a východní Evropě, a to formou

vkladu do základního kapitálu nově vzniklé společnosti Generali PPF Holding.

Dne 17. ledna 2OO8 podepsaly PPF Group N.V. a Generali protokol stvrzující splnění

závazků stran vzešlých ze smlouvy. Celá skupina CZI Holdings a vybrané investice Generali

v regionu střední a východní Evropy byly vloženy do společnosti Generali PPF Holding

B.V. a k tomuto datu se společnost Generali PPF Holding B.V. stala přidruženým podnikem

společnosti PPF Group N.V. (49 %) a dceřiným podnikem společnosti Generali (51 %).

A.5.2. Jednotlivé kroky v rámci transakce

V červnu 2OO7 založila mateřská společnost novou holdingovou společnost PPF Co1 B.V. 

Dne 12. října 2OO7 byla společnost CZIH Holdings N.V. spolu se všemi svými dceřinými

společnostmi (dále jen „Skupina CZIH“) převedena z mateřské společnosti na společnost

PPF Co1 B.V. 

Kromě toho v červnu 2OO7 založila společnost PPF Co1 B.V. (spolu se skupinou Generali)

novou holdingovou společnost Generali PPF Holding B.V., do které byla v lednu 2OO8

vložena celá Skupina CZIH spolu s vybranými investicemi od skupiny Generali. 

Okamžitě po provedení vkladu společnost PPF Group N.V. držela 71% vlastnický podíl ve

společnosti Generali PPF Holding B.V. 

Společnost PPF Co1 B.V. zároveň prodala společnosti Generali 22% vlastnický podíl na

společnosti Generali PPF Holding B.V. Ve finální fázi transakce společnost PPF Co1 B.V.

drží 49% vlastnický podíl ve společnosti Generali PPF Holding B.V. a společnost Generali

PPF Holding B.V. neovládá.
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A.5.3. Finanční aspekty

Smlouva oceňuje celou Skupinu CZIH vloženou Skupinou PPF na částku 3 6OO mil. EUR

a investice vložené ze strany Skupiny Generali na částku 1 5OO mil. EUR. 

Za 22% vlastnický podíl ve společnosti Generali PPF Holding B.V. obdržela společnost PPF

Group N.V. peněžní plnění ve výši 1 1OO mil. EUR.

Zisk z transakce vykázaný v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty společnosti PPF Group N.V.

za rok 2OO8 bude přibližně ve výši 2 8OO mil. EUR.

Dne 22. října 2OO7 podepsala společnost PPF Co1 B.V. v souvislosti s touto transakcí

smlouvu o sedmiletém závazném syndikovaném úvěru ve výši 2 1OO mil. EUR. Syndikovaný

úvěr poskytla skupina bank v čele s bankou Calyon. Úvěr je úročen sazbou EURIBOR

+O,7O/O,9O % a je možno ho čerpat od 17. ledna 2OO8. Úvěr je zajištěn zástavním právem

na 49% podíl ve společnosti Generali PPF Holding B.V., který Skupina vlastní.

A.5.4. Účetní aspekty

Z hlediska mateřské společnosti se celá transakce považuje za výměnu 1OO% vlastnického podílu

ve Skupině CZIH Group za 49% vlastnický podíl ve společnosti Generali PPF Holding B.V.

Po provedení této transakce neovládá Skupina PPF žádné jiné společnosti poskytující

pojištění, Skupina CZIH přestává být konsolidována metodou plné konsolidace a společnost

Generali PPF Holding B.V. začne být konsolidována ekvivalenční metodou.

Segment pojištění představuje samostatnou významnou podnikatelskou aktivitu, splňuje

definici ukončených činností a během roku 2OO7 až do uskutečnění prodeje splňuje definici

dlouhodobého majetku určeného k prodeji. 

Srovnatelné údaje o ukončených činnostech za rok 2OO6 byly přepočítány. 

Společnosti Skupiny CZIH, které poskytují pojištění a jsou vykázány jako ukončené

činnosti do uskutečnění prodeje v rámci dlouhodobého majetku určeného k prodeji:

• Česká pojišťovna a.s.

• Česká poisťovna — Slovensko, a.s.

• Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

• ČPI Globálních značek

• CP Kazakhstan AO

• CP Reinsurance company Ltd.

• Czech Insurance Company, Ltd.

• Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
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Společnosti patřící do Skupiny CZIH, které neposkytují pojištění, nepředstavují

samostatnou významnou podnikatelskou činnost a nesplňují definici ukončených činností.

Během roku 2OO7 až do uskutečnění prodeje pouze splňují definici dlouhodobého majetku

určeného k prodeji. Jedná se o následující společnosti:

• CZI Holdings N.V. (ostatní)

• ČP DIRECT, a.s. (ostatní)

• ČP INVEST investiční společnost, a.s. (bankovnictví)

• CP Strategic Investments B.V. (ostatní)

• PPF Asset Management a.s. (bankovnictví)

• První Callin agentura a.s. (ostatní)

• Univerzální správa majetku a.s. (ostatní)

A.5.5. Majetek a závazky určené k prodeji

Majetek a závazky určené k prodeji tvoří veškerý majetek a závazky Skupiny CZIH a rovněž

majetek a závazky společnosti PrivatInvest (LLC), což je ukrajinský dceřiný podnik poří-

zený Skupinou v listopadu 2OO7 se záměrem do jednoho roku ho odprodat.
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V následující tabulce jsou uvedeny údaje o majetku a závazcích Skupiny CZIH, které jsou

v rozvaze vykázány jako majetek a závazky určené k prodeji.

V MIL. EUR 31. PROSINCE 2OO7

Nehmotný majetek 263

Provozní a ostatní hmotný majetek 42

Investiční majetek 2O

Finanční aktiva k prodeji 94O

Finanční aktiva držená do splatnosti 79

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 3 256

Úvěry a pohledávky 913

Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 2

Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách 5O

Odložená daňová pohledávka 5

Ostatní aktiva 8

Aktivní časové rozlišení 32

Peníze a peněžní ekvivalenty 112

Celková finanční aktiva určená k prodeji 5 722

Závazky z pojištění 3 493

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti 1 477

Závazky z emitovaných cenných papírů 19

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 17

Rezervy 1O1

Závazky 2O8

Odložený daňový závazek 53

Závazky k podílníkům podílových fondů 1O

Pasivní časové rozlišení 62

Celkové závazky určené k prodeji 5 44O

Rozvahové tabulky v příloze (kapitoly F.1.—F.2O.) obsahují jak položky určené k prodeji

(„Určené k prodeji“), tak zbytek („Neurčené k prodeji“) ke dni 31. prosince 2OO7 kvůli

možnosti srovnání s minulým obdobím.
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A.5.6. Ukončené činnosti

Tabulky v příloze (kapitoly F.21.—F.29.), které uvádějí podrobnou analýzu zůstatků výnosů

či nákladů, se týkají příslušných pokračujících činností.

Následující tabulka uvádí výnosy a náklady rozdělené na pokračující a ukončené činnosti.

2OO7 2OO6

UKONČENÉ POKRAČUJÍCÍ UKONČENÉ POKRAČUJÍCÍ 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM ČINNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI

Výnosy z pojistného 1 49O — 1 429 —

Pojistné postoupené zajistitelům (77) — (87) —

Čisté výnosy z pojistného 1 413 — 1 342 —

Příjmy z majetkových účastí z dceřiných 
a přidružených společností a společných podniků — — — —

Úrokové a obdobné výnosy 13O 684 113 472 

Ostatní výnosy z finančních aktiv 9 (7) 175 11 

Realizované zisky z finančních aktiv 78 7 31 6 

Zúčtování trvalého snížení hodnoty finančních aktiv 2 2 3 2 

z toho: Úvěry a pohledávky 1 2 2 2 

Ostatní 1 — 1 —

Dividendy 1O 1 14 1 

Čistý zisk z obchodování 12 (17) 115 — 

Čistý zisk z přecenění finančních aktiv 

oceňovaných reálnou hodnotou proti účtu nákladů 

nebo výnosů neurčených k obchodování (93) — 12 2 

Výnosy z investičního majetku 2 — 9 —

Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy 
z poskytování služeb netto 5 66 4 25 

Výnosy z poplatků a provizí 9 1O7 9 75 

Náklady na poplatky a provize (4) (41) (5) (5O)

Ostatní výnosy 69 258 42 166 

Zisk z prodeje hmotného a nehmotného majetku 21 — 6 3 

Zisk z prodeje subjektů zabývajících se

ukončenými operacemi — — — 1O2 

Ostatní výnosy 48 258 36 61 

Výnosy celkem 1 628 1 OO1 1 685 674 

Náklady na pojistné plnění (819) — (867) —

Náklady na pojistné plnění — podíl zajistitelů 22 — 22 —

Pojistně-technické náklady (797) — (845) — 

Bonusy z investičních smluv (34) — (39) — 
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2OO7 2OO6

UKONČENÉ POKRAČUJÍCÍ UKONČENÉ POKRAČUJÍCÍ 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM ČINNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI ČINNOSTI

Úrokové a obdobné náklady — (134) (3) (93)

Ostatní náklady na finanční aktiva (7) (241) (6) (177)

Realizované ztráty z finančních aktiv (4) — (2) —

Finanční nástroje k prodeji (4) — (2) —

Trvalé snížení hodnoty finančních aktiv (3) (241) (4) (177)

Úvěry a pohledávky (1) (241) — (177)

Ostatní (2) — (4) —

Náklady na investiční majetek (14) — (9) — 

Ostatní provozní náklady (429) (337) (346) (16O)

Pořizovací náklady (26O) (2) (187) (2)

Ostatní provozní náklady (184) (335) (175) (158)

Provizní výnosy a podíly na zisku od zajistitelů 15 — 16 —

Ostatní náklady (99) (253) (84) (1O8)

Odpisy nehmotného majetku: software 

a ostatní nehmotný majetek (22) (5) (18) (3)

Odpisy hmotného majetku (14) (19) (18) (12)

Trvalé snížení hodnoty goodwillu (1) — (1) —

Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku k prodeji — — (2) —

Trvalé snížení hodnoty hmotného majetku — — (2) — 

Ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku (4) (3) (6) — 

Ostatní náklady (58) (226) (37) (93)

Amortizace a trvalé snížení PVFP 58 — 12 — 

Náklady celkem (1 322) (965) (1 32O) (538)

Hospodářský výsledek z ukončených operací před zdaněním 3O6 36 365 136 

Daň z příjmů (74) (24) (87) (26)

Daňový náklad vztahující se k ukončeným činnostem (74) (24) (87) (26)

Daňový náklad vztahující se k odprodeji ukončených činností — — — —

Hospodářský výsledek z běžné činnosti po zdanění 232 12 278 11O 

Změna stavu závazků k podílníkům podílových fondů — — (1) —

Hospodářský výsledek v běžném účetním období 232 12 277 11O 

Podíly menšinových akcionářů — (1) — (1)

Hospodářský výsledek příslušející vlastníkům 
mateřské společnosti 232 11 277 1O9 

Ukončené činnosti

Výsledek hospodaření z ukončených činností v roce 2OO7 významně ovlivnil zisk z prodeje

akcií ČSOB ve výši 72 mil. EUR a zúčtování ztráty z trvalého snížení současné hodnoty

budoucího výnosu (PVFP) v částce 69 mil. EUR (v roce 2OO6: 23 mil. EUR). Tento vliv byl

kompenzován nepříznivou situací na finančních trzích v druhé polovině roku 2OO7. 
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Pokračující činnosti

Výsledek hospodaření z běžných operací se v roce 2OO7 snížil oproti roku 2OO6. Snížení

je způsobeno zahrnutím nových společností do konsolidačního celku v roce 2OO7, které

ještě nevytvářejí zisk, a také ziskem z prodeje dceřiných podniků v roce 2OO6.

V roce 2OO7 obsahuje celková částka výnosů z běžných činností mj. i položku 42 mil. EUR

za vnitroskupinové výnosy společnosti Home Credit & Finance Bank o.o.o. (běžné činnosti),

která inkasovala od společnosti Czech Insurance Company, Ltd. (ukončené činnosti),

zprostředkovatelskou provizi za získání nových pojistných smluv. Tento druh spolupráce

v roce 2OO7 na ruském trhu významně vzrostl. Na základě předpokladu, že z těchto provizí

poplynou příjmy i do budoucna, byly tyto výnosy vykázány v rámci běžných činností

navzdory eliminaci výnosů uskutečněných v rámci Skupiny. V konsolidované účetní závěrce

Skupiny byla tato částka eliminována z pořizovacích nákladů zčásti (13 mil. EUR) s tím,

že zbytek (29 mil. EUR) byl eliminován z časově rozlišených pořizovacích nákladů. 

Peněžní toky z ukončených činností byly následující:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Peněžní tok z provozní činnosti 185 429

Peněžní tok z investiční činnosti (49) (16)

Peněžní tok z finanční činnosti (181) (6O9)

Čistý přírůstek/úbytek peněz a peněžních ekvivalentů v důsledku ukončených činností (45) (196)
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B. Vykazování podle segmentů

Konsolidovaná rozvaha podle segmentů k 31. prosinci

V MIL. EUR, 2OO7 POJIŠŤOVNICTVÍ BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

Aktiva

Nehmotný majetek —  93   9   —   1O2 

Provozní a ostatní hmotný majetek —   2O1   75   —   276 

Finanční aktiva k prodeji —   41   2O3   —   244 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů —   114   —   —   114 

Úvěry a pohledávky —   3 247   513   (524)   3 236 

Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 6 431   16   37   (749)   5 735 

Odložená daňová pohledávka —   22   6   —   28 

Ostatní aktiva —   5   3   —   8 

Aktivní časové rozlišení —   27   —   (14)   13 

Peníze a peněžní ekvivalenty —   311   144   (134)   321 

Aktiva celkem 6 431   4 O77   99O   (1 421)   1O O77 

Cizí zdroje

Závazky z emitovaných cenných papírů —   1 445   387   (374)   1 458 

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů —   5O   —   —   5O 

Dlouhodobé závazky určené k prodeji 5 496   4   58   (115)   5 443 

Závazky vůči bankám —  4O4   449   —   853 

Závazky vůči nebankovním subjektům —   1 544   89   (9O5)   728 

Rezervy —   2   —   —   2 

Závazky —   1O2   8   (1O)   1OO 

Odložený daňový závazek —   1   8   —   9 

Pasivní časové rozlišení —   2   —   —   2 

Cizí zdroje celkem 5 496   3 554   999   (1 4O4)   8 645 

Vlastní kapitál 1 426 

Podíly menšinových akcionářů 6 

Celkem vlastní kapitál, podíly menšinových 
akcionářů a cizí zdroje 1O O77 

Zůstatky uvedené v segmentu „Ostatní“ představují především holdingové společnosti, jež

poskytují financování v rámci Skupiny, a dále majetkové podíly vlastněné těmito hol-

dingovými společnostmi.
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V MIL. EUR, 2OO6 POJIŠŤOVNICTVÍ BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

Aktiva

Nehmotný majetek 16O 127 3 — 29O

Provozní a ostatní hmotný majetek 131 129 3 — 263

Investiční majetek 95 — — — 95

Finanční aktiva k prodeji 22O 7 — — 227

Finanční aktiva držená do splatnosti 74 — — — 74

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů 3 969 89 — (282) 3 776

Úvěry a pohledávky 8O6 2 261 179 (367) 2 879

Podíly zajistitelů 

na pojistně-technických rezervách 86 — — (3O) 56

Odložená daňová pohledávka 4 24 15 — 43

Ostatní aktiva 1 4 13 — 18

Aktivní časové rozlišení 32 16 — (2) 46

Peníze a peněžní ekvivalenty 157 245 47 (39) 41O

Aktiva celkem 5 735 2 9O2 26O (72O) 8 177

Cizí zdroje

Závazky z pojištění 3 393 — — (65) 3 328

Finanční závazky z investičních smluv 

s prvky dobrovolné spoluúčasti 1 176 — — — 1 176

Podřízené závazky — 1O — (1O) —

Závazky z emitovaných cenných papírů — 1 254 — (299) 955

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů 15 28 — — 43

Závazky vůči bankám 1O 251 — (1O) 251

Závazky vůči nebankovním subjektům — 876 132 (335) 673

Rezervy 95 — — — 95

Závazky 185 62 38 (15) 27O

Odložený daňový závazek 3 12 71 — 86

Závazky k podílníkům podílových fondů 7 — — — 7

Pasivní časové rozlišení  56 1 — (1) 56

Cizí zdroje celkem 4 94O 2 494 241 (735) 6 94O

Vlastní kapitál 1 232

Podíly menšinových akcionářů 4

Celkem vlastní kapitál, podíly menšinových 
akcionářů a cizí zdroje 8 177
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle segmentů pro rok končící 31. prosincem 

2OO7, V MIL. EUR BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

Úrokové a obdobné výnosy 684 13 (13) 684

Ostatní výnosy z finančních aktiv (7) — — (7)

Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy 

z poskytování služeb 8O 3 (17) 66 

Ostatní výnosy 253 31 (26) 258 

Výnosy celkem 1 O1O 47 (56) 1 OO1 

Úrokové a obdobné náklady (166) (11) 43 (134)

Ostatní náklady na finanční aktiva (24O) — (1) (241)

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady (342) (3) 8 (337)

Ostatní náklady (219) (57) 23 (253)

Náklady celkem (967) (71) 73 (965)

Výsledek z hospodaření před zdaněním 43 (24) 17 36

Daň z příjmů — (24) — (24)

Výsledek hospodaření z pokračující činnosti 43 (48) 17 12

Zisk (ztráta) z ukončovaných činností — 3OO (68) 232

Výsledek hospodaření v běžném účetním období 43 252 (51) 244 

Náležející:

Menšinovým akcionářům (1) — — (1)

Zisk k rozdělení akcionářům 42 252 (51) 243 

Čistý zisk z ukončovaných činností uvedený ve sloupci Ostatní zahrnuje čistý zisk ze

společností zmíněných v kapitole A.5.5. Komentář ohledně čistého zisku z různých segmentů

je uveden v kapitole A.5.6. 
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2OO6, V MIL. EUR BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

Úrokové a obdobné výnosy 473   4   (5) 472 

Ostatní výnosy z finančních aktiv 11 — — 11 

Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy 

z poskytování služeb 41 6 (22) 25 

Ostatní výnosy 36 59 71 166 

Výnosy celkem 561 69 44 674 

Úrokové a obdobné náklady (1O9) (1O) 26 (93)

Ostatní náklady na finanční aktiva (176) — (1) (177)

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady (18O) (2) 22 (16O)

Ostatní náklady (44) (57) (7) (1O8)

Náklady celkem (5O9) (69) 4O (538)

Hospodářský výsledek z běžné činnosti 52 — 84 136 

Daň z příjmů — (26) — (26)

Hospodářský výsledek z běžné činnosti po zdanění 52 (26) 84 11O 

Zisk (ztráta) z ukončovaných činností — 361 (84) 277 

Výsledek hospodaření v běžném účetním období 52 335 — 387 

Náležející:

Menšinovým akcionářům (1) — — (1)

Zisk k rozdělení akcionářům 51 335 — 386 

Přehled hlavních ukazatelů jednotlivých obchodních segmentů:

POJIŠŤOVNICTVÍ — BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

2OO7, V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM UKONČENO

Kapitálové výdaje (47) (115) (6) — (168)

Odpisy (46) (22) (2) — (7O)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty majetku (4) (242) — — (246)

Zúčtování snížení hodnoty majetku 7O 2 — — 72

POJIŠŤOVNICTVÍ — BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

2OO6, V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM UKONČENO

Kapitálové výdaje (42) (124) (2) — (168)

Odpisy (48) (14) (2) — (64)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty majetku (1O) (177) — — (187)

Zúčtování snížení hodnoty majetku 27 2 — — 29
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Prodej/výnosy z prodeje třetím osobám podle jednotlivých obchodních segmentů a výnosy

z transakcí s ostatními obchodními segmenty:

POJIŠŤOVNICTVÍ — BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

2OO7, V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM UKONČENO

Prodej/výnosy z prodeje třetím osobám 1 628 946 14 — 2 588

Výnosy z transakcí s jinými segmenty 57 66 34 (157) —

Celkem 1 685 1 O12 48 (157) 2 588

POJIŠŤOVNICTVÍ — BANKOVNICTVÍ OSTATNÍ ELIMINACE CELKEM

2OO6, V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM UKONČENO

Prodej/výnosy z prodeje třetím osobám 1 773 545 41 — 2 359

Výnosy z transakcí s jinými segmenty 2O 17 28 (65) —

Celkem 1 793 562 69 (65) 2 359

Mezisegmentové ceny jsou stanovovány na úrovni obvyklých cen.

Aktiva a cizí zdroje a dále výnosy a náklady jednotlivých segmentů jsou oceňovány

dle účetních postupů popsaných v části této přílohy týkající se účetních postupů.

Hlavním obchodním segmentem Skupiny je bankovnictví. Pojišťovnictví je vykázáno v rámci

ukončovaných činností v souladu s IFRS 5, a to vzhledem k tomu, že Skupina již tento segment

neovládá, ale vykonává na něj podstatný vliv (49% vlastnický podíl, viz kapitola A.5.).

Produkty, které nabízejí jednotlivé vykázané segmenty, zahrnují:

Bankovnictví:

• retail bankovnictví

Pojištění (ukončené):

• pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škody

• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné

ručení)

• tradiční životní pojištění 

• investiční životní pojištění 

• pojištění pro případ nemoci

• penzijní připojištění se státním příspěvkem

• investiční fondy

Ostatní:

• ostatní podnikatelské činnosti
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Segmentace podle území

Skupina provozuje své podnikatelské činnosti zejména v České republice.

Následující tabulka uvádí celková aktiva podle území:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Aktiva celkem 6 4O1 2 7O4 972 1O O77

Podíl (%) 63,52 % 26,83 % 9,64 % 1OO,OO %

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Aktiva celkem 5 713 1 O27 1 437 8 177

Podíl (%) 69,87 % 12,55 % 17,58 % 1OO,OO %

Následující tabulka uvádí kapitálové výdaje podle území:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Kapitálové výdaje 67 81 2O 168

Podíl (%) 39,65 % 47,88 % 12,47 % 1OO,OO %

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Kapitálové výdaje 55 112 1 168

Podíl (%) 32,63 % 66,43 % O,94 % 1OO,OO %

Následující tabulka uvádí výnosy podle území:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Výnosy 1 649 741 198 2 588

Podíl (%) 63,69 % 28,65 % 7,66 % 1OO,OO %

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 ČESKÁ REPUBLIKA RUSKO OSTATNÍ CELKEM

Výnosy 1 454 363 542 2 359

Podíl (%) 61,62 % 15,38 % 23,OO % 1OO,OO %

Společnost neměla, a tedy nevykázala žádné jiné zahraniční územní segmenty, které by měly

materiální vliv na výnosy či ziskovost. 
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C. Konsolidace

C.1. Východiska pro konsolidaci

Dceřiným podnikem se rozumí subjekt, v němž Skupina prosazuje rozhodující vliv. Roz-

hodující vliv je dán v případě, kdy má Skupina přímou či nepřímou kontrolu nad řízením

finančních a provozních cílů a strategií daného subjektu tak, aby jí plynul prospěch

z činnosti ovládaného subjektu. Při posuzování, zda je konkrétní subjekt předmětem roz-

hodného vlivu, se přihlíží i k případným hlasovacím právům, jež je možno v současnosti

uplatnit. Skupina drží majetkové podíly v některých podílových fondech, které jsou spra-

vovány její dceřinou společností. Tyto podílové fondy jsou Skupinou konsolidovány v pří-

padě, že v nich Skupina drží více než nevýznamný podíl, a to bez ohledu na procentní

podíl vlastnictví. Účetní závěrky dceřiných podniků jsou zahrnuty do konsolidované účetní

závěrky ode dne, kdy rozhodující vliv nastal, až do dne jeho ukončení.

Přidruženým podnikem se rozumí subjekt, na jehož finanční a provozní cíle a strategii

má Skupina podstatný, nikoliv však rozhodující vliv. Společným podnikem (neboli „spolu-

ovládaným subjektem“) se rozumí subjekt, na jehož činnost Skupina vykonává rozhodující

vliv společně s jiným subjektem (popř. jinými subjekty) na základě smluvního ujednání.

Podíl Skupiny na celkových zaúčtovaných ziscích a ztrátách přidružených a spoluovládaných

podniků je zahrnut do konsolidované účetní závěrky na základě metody ekvivalence, a to

ode dne, kdy podstatný vliv nastal, až do dne jeho zániku. V případě, že podíl Skupiny

na ztrátách přidruženého podniku přesáhne účetní hodnotu podílu, je účetní hodnota podílu

na daném subjektu snížena opravnou položkou na nulu a zúčtování dalších ztrát je ukončeno

— s výjimkou případů, kdy Skupině vznikly závazky v souvislosti s uplatněným vlivem

v daném subjektu.

O fúzích a ostatních změnách vlastnických struktur týkajících se spoluovládaných subjektů

se účtuje pomocí konsolidovaných zůstatkových hodnot. S ohledem na tuto skutečnost se

v rámci konsolidace neprovádějí žádné úpravy účetní hodnoty a v důsledku těchto transakcí

nevzniká goodwill.

Vyloučení dceřiných a přidružených podniků z konsolidace se řídí smluvními ujednáními

a platnými právními předpisy.

Vnitroskupinové zůstatky a transakce mezi společnostmi ve Skupině, jakož i případné

nerealizované zisky a ztráty plynoucí z transakcí mezi společnostmi ve Skupině jsou

v rámci sestavení konsolidační účetní závěrky eliminovány. Nerealizované zisky plynoucí

z transakcí s přidruženými podniky a spoluovládanými subjekty jsou eliminovány ve výši

odpovídající podílu Skupiny na daném subjektu a eliminace je zúčtována proti podílu na

daném subjektu. Nerealizované ztráty jsou eliminovány obdobným způsobem jako ne-

realizované zisky, ovšem pouze v případě, že nenastalo trvalé snížení hodnoty.

Seznam významných dceřiných společností je uveden v kapitole C.2. této přílohy

konsolidované účetní závěrky.
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C.2. Společnosti ve Skupině

Významné dceřiné společnosti ke dni 31. prosince 2OO7 jsou následující: 

SPOLEČNOST SÍDLO (ZEMĚ) EFEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ PODÍL 

VLASTNICKÝ NA HLASOVACÍCH 

PODÍL PRÁVECH

PPF Group N.V. Nizozemsko mateřská společnost mateřská společnost

CZI Holdings N.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

Ceska Pojistovna Ukraine Life Insurance Ukrajina 99,8O % 99,8O %

Česká pojišťovna a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

Česká poisťovna — Slovensko, a.s. Slovensko 1OO,OO % 1OO,OO %

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

CF Commercial Consulting Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

ČP DIRECT, a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

ČP INVEST investiční společnost, a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

CP Kazakhstan AO Kazachstán 1OO,OO % 1OO,OO %

CP Reinsurance company Ltd. Kypr 1OO,OO % 1OO,OO %

CP Strategic Investments B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

ČPI Globálních značek* Česká republika 57,14 % 57,14 %

Czech Insurance Company, Ltd. Rusko 1OO,OO % 1OO,OO %

E-GATE a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

Eurasia Capital S.A. Lucembursko O,OO % 99,99 %

Eurasia Structured Finance S.A. Lucembursko O,OO % 99,99 %

Favour Ocean Ltd. Hongkong 1OO,OO % 1OO,OO %

Financial Innovations LLC Rusko 1OO,OO % 1OO,OO %

Foshan Hengfeng Credit Guarantee Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

Generali PPF Holding B.V. Nizozemsko 49,OO % 49,OO %

Global Credit Bureau LLC (v likvidaci) Rusko 1OO,OO % 1OO,OO %

Guangdong Hengfeng Financing Guarantee Co., Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

Guangzhou Yinghuen Economy Energy Equipments Co., Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

HC ASIA N.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

HC Fin1 B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

HC SE Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit Bank OJSC (dříve Lorobank) Bělorusko 1OO,OO % 1OO,OO %

HOME CREDIT BANK CJSC (dříve Agrobank Ukraine) Ukrajina 1OO,OO % 1OO,OO %

HOME CREDIT FINANCE LLC (dříve PrivatKredit LLC) Ukrajina 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit International a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit Kazakhstan JSC Kazachstán 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit Slovakia, a.s. Slovensko 1OO,OO % 1OO,OO %

Home Credit & Finance Bank o.o.o. Rusko 99,99 % 99,99 %
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SPOLEČNOST SÍDLO (ZEMĚ) EFEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ PODÍL 

VLASTNICKÝ NA HLASOVACÍCH 

PODÍL PRÁVECH

Chongqing Home Credit Guaranty Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

INFOBOS LLC Rusko 1OO,OO % 1OO,OO %

Jiangsu Home Credit Guaranty Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

Liaoning Home Credit Guaranty Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

LIKO-Technopolis, o.o.o. Rusko 1OO,OO % 1OO,OO %

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

PPF a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

PPF Asset Management a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

PPF banka a.s. Česká republika 92,96 % 92,96 %

PPF GATE a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

PPF Co1 B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

PPF Co2 B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

První Callin agentura a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

REDLIONE Ltd. Kypr 1OO,OO % 1OO,OO %

Russia Finance Corporation B.V. Nizozemsko 1OO,OO % 1OO,OO %

Shenzen Xin Chi Commercial Consulting Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

Sichuan Home Credit Guaranty Co. Ltd. Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

Union Wealth Engineering Ltd. Hongkong 1OO,OO % 1OO,OO %

Univerzální správa majetku a.s. Česká republika 1OO,OO % 1OO,OO %

Zhejiang Home Credit Guaranty Co. Ltd Čína 1OO,OO % 1OO,OO %

* Subjekt je otevřeným podílovým fondem.

Dne 1. února 2OO7 schválilo představenstvo České pojišťovny a.s. plán fúze dceřiných

podniků CP Reinsurance Company Ltd. a FOX Credit Services Ltd. Plán fúze byl schválen

statutárními orgány obou subjektů zúčastněných na fúzi. Dne 19. dubna 2OO7 vydal soud

nařízení schvalující fúzi, jehož datem účinnosti se stal 26. duben 2OO7.

Dne 23. března 2OO7 informovala mateřská společnost své akcionáře o úmyslu realizovat

fúzi společností Home Credit Grand Holding a.s., HC Holding a.s. (zanikající společnosti)

a HCES N.V. (nástupnická společnost). Rozhodným dnem fúze byl 1. duben 2OO7. Fúzi

schválil soud a dne 17. prosince 2OO7 zanikly společnosti Home Credit Grand Holding a.s.

a HC Holding a.s. a ve stejném okamžiku změnila nástupnická společnost právní formu na

HC SE — Societas Europaea. 
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C.3. Akvizice

V následující tabulce jsou uvedeny významné akvizice provedené během roku 2OO7:

NÁZEV PŘEVZATÉ SPOLEČNOSTI POPIS POUŽITÁ ÚČETNÍ DATUM PROCENTUÁLNÍ POŘIZOVACÍ 

SPOLEČNOSTI METODA PRO AKVIZICE PODÍL NA CENA

PODNIKOVOU VLASTNICKÝCH (MIL. EUR) 

KOMBINACI PRÁVECH

E-GATE a.s. držení nemovitého akvizice 11. 7. 2OO7 1OO,OO % 32

majetku 

Guangdong Hengfeng Financing poskytování záruk akvizice 15. 8. 2OO7 1OO,OO % 5

Guarantee Co., Ltd.

Guangzhou Yinghuen Economy poskytování záruk akvizice 15. 8. 2OO7 1OO,OO % — 

Energy Equipments Co., Ltd.

Lorobank OAO bankovnictví akvizice 2. 2. 2OO7 1OO,OO % 5 

PPF GATE a.s. pronájem nemovitého akvizice 25. 4. 2OO7 1OO,OO % 7 

majetku

Russia Finance holdingová akvizice 28. 6. 2OO7 1OO,OO % —

Corporation B.V. společnost

V následující tabulce jsou uvedeny podrobné údaje o významných společnostech převzatých

v roce 2OO7:

PŘEVZATÁ SPOLEČNOST REÁLNÁ HODNOTA Z TOHO: REÁLNÁ GOODWILL ČISTÝ ZISK

ZÍSKANÝCH PENÍZE HODNOTA (NEGATIVNÍ (ZTRÁTA) ZA 

AKTIV A PENĚŽNÍ ZÍSKANÝCH GOODWILL) OBDOBÍ ZAHRNUTÝ 

EKVIVALENTY PASIV Z AKVIZICE V KONSOLIDOVANÉM 

HOSPODÁŘSKÉM 

V MIL. EUR VÝSLEDKU ROKU 2OO7

E-GATE a.s. 64 — 31 (1)* (1)

Guangdong Hengfeng Financing 

Guarantee Co., Ltd. 11 1 6 — (1)

Guangzhou Yinghuen Economy Energy 

Equipments Co., Ltd.** — — — — — 

Lorobank OAO 6 — — (1)* — 

PPF GATE a.s. 7 7 — — (1)

Russia Finance Corporation B.V. — — — — 1

*  záporný goodwill (zahrnut do výkazu zisku a ztráty)

** Společnost byla převzata jakožto dceřiný podnik společnosti Guangdong Hengfeng Financing

Guarantee Co., Ltd.

Výše uvedené akvizice byly vypořádány penězi nebo peněžními ekvivalenty.
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V roce 2OO7 založila Skupina následující společnosti:

NOVĚ ZALOŽENÁ SPOLEČNOST POPIS DATUM PRVNÍ PROCENTUÁLNÍ PODÍL 

SPOLEČNOSTI KONSOLIDACE NA HLASOVACÍCH PRÁVECH 

Ceska Pojistovna Ukraine Life Insurance pojišťovna 1. 1. 2OO7 1OO,OO %

CP Kazakhstan AO pojišťovna 2. 2. 2OO7 1OO,OO %

Chongqing Home Credit Guaranty Co. Ltd. poskytování záruk 22. 1. 2OO7 1OO,OO %

Generali PPF Holding B.V. holdingová společnost 8. 6. 2OO7 49,OO %

HC Fin1 B.V. holdingová společnost 7. 6. 2OO7 1OO,OO %

Jiangsu Home Credit Guaranty Co. Ltd. poskytování záruk 13. 4. 2OO7 1OO,OO %

Liaoning Home Credit Guaranty Co. Ltd. poskytování záruk 3O. 1. 2OO7 1OO,OO %

Shenzhen Xin Chi Commercial Consulting Co. Ltd. poradenství 18. 1. 2OO7 1OO,OO %

Sichuan Home Credit Guaranty Co. Ltd. poskytování záruk 22. 5. 2OO7 1OO,OO %

Zhejiang Home Credit Guaranty Co. Ltd. poskytování záruk 23. 1. 2OO7 1OO,OO %

PPF Co1 B.V. holdingová společnost 1. 6. 2OO7 1OO,OO %

PPF Co2 B.V. holdingová společnost 1. 6. 2OO7 1OO,OO %

V následující tabulce jsou uvedeny společnosti založené Skupinou před rokem 2OO6, které

v předchozích letech nebyly zahrnuty do konsolidačního celku z důvodu nevýznamnosti, ale

které vstoupily do konsolidace poprvé v roce 2OO6 vzhledem k jejich očekávanému budoucímu

významu pro Skupinu: 

PŘEVZATÁ SPOLEČNOST POPIS SPOLEČNOSTI POUŽITÁ ÚČETNÍ METODA DATUM PRVNÍ PROCENTUÁLNÍ PODÍL 

PRO PODNIKOVOU KOMBINACI KONSOLIDACE NA HLASOVACÍCH PRÁVECH

Home Credit Kazakhstan poskytování není — nově založená 1. 2OO6 1OO,OO %

JSC spotřebních úvěrů společnost

C.4. Vyřazení

Mateřská společnost rozhodla o likvidaci společnosti PPF burzovní společnost a.s. (1OO%

dceřiné společnosti) s účinností od 1. srpna 2OO7. Dne 7. ledna 2OO8 rozhodla mateřská

společnost o výplatě likvidačního zůstatku 2 mil. EUR. Tato částka je zahrnuta v kon-

solidované účetní závěrce v položce Peníze a peněžní ekvivalenty.
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Následující společnosti Skupiny byly v roce 2OO6 odprodány:

PRODANÁ POPIS ÚČINNÉ VÝŠE ÚČETNÍ Z TOHO: ODEPSANÝ ÚČETNÍ ČISTÝ ZISK

SPOLEČNOST SPOLEČNOSTI DATUM PRODANÉHO HODNOTA PENÍZE GOODWILL HODNOTA (ZTRÁTA) 

PRODEJE PODÍLU PRODANÉHO A PENĚŽNÍ PŘEVEDENÝCH Z PRODEJE

(%) MAJETKU EKVIVALENTY ZÁVAZKŮ ZAHRNUTÝ

V 

KONSOLIDOVANÉM

VÝSLEDKU

V MIL. EUR ZA ROK 2OO6

AB — poradenství  13. 6. 2OO6 1OO,OO % 1O3 16 — 3 11* 

CREDIT a.s. v oblasti

obchodu 

a správy 

obchodních 

společností

TERMIZO a.s. spalovna 13. 6. 2OO6 91,1O % 3O — — 8 — 

Euronews a.s. vydavatelství 13. 6. 2OO6 63,7 % 2 1 4 1 (3)

eBanka, a.s. bankovnictví 24. 7. 2OO6 1OO,OO % 653 116 — 6O9 88 

ČP finanční marketing 21. 12. 2OO6 1OO,OO % — — — — —

holding a.s. a poradenství

* Zahrnuje i zisk z prodeje její dceřiné společnosti TERMIZO a.s.

Dne 31. července 2OO6 rozhodla mateřská společnost o ukončení 1OO% dceřiného podniku

ČP finanční servis a. s., a to s účinností od 1. srpna 2OO6. Ke dni 31. prosince 2OO6

připravil likvidátor návrh likvidace s likvidačním zůstatkem ve výši 3 mil. EUR. Tato

částka byla zahrnuta do konsolidační účetní závěrky v položce Peníze a peněžní

ekvivalenty.

Vyloučení z konsolidace

Mateřská společnost byla významným investorem do podílových listů podílových fondů.

V poslední době však dochází k postupnému snížení účasti mateřské společnosti na těchto

fondech (spojenému s nárůstem investic třetích stran/maloobchodních klientů). Od dubna

2OO6 dochází k podstatnému snížení vlastnického podílu Skupiny u většiny podílových

fondů, a proto Skupina z konsolidace vyloučila ty podílové fondy, na které již nemá vliv.
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Vyloučené podílové fondy:

NÁZEV SUBJEKTU SÍDLO

ČPI Farmacie + biotechniky Česká republika

ČPI Korporátních dluhopisů Česká republika

ČPI Nové ekonomiky Česká republika

ČPI Peněžního trhu Česká republika

ČPI Ropy + energetiky Česká republika

ČPI Smíšený Česká republika

ČPI Státních dluhopisů Česká republika

Ke dni vyloučení z konsolidace byla z konsolidace vyloučena aktiva v celkové výši

1O3 mil. EUR a dále čisté obchodní jmění náležející podílníkům podílových fondů ve výši

7O mil. EUR a závazky v celkové výši 1 mil. EUR.

Kromě toho má mateřská společnost podíly v šesti nových podílových fondech (ČPI Zlatý

fond, ČPI Nemovitostních akcií, ČPI Zajištění, Garant 9O, Fond živé planety, 2. zajištěný

fond), výše podílů je však nevýznamná.

D. Zásadní účetní postupy a použité předpoklady

D.1. Zásadní účetní postupy

S účinností od listopadu 2OO6 změnila Skupina postup uplatňovaný při klasifikaci

dluhových cenných papírů neurčených k obchodování. Společnosti Skupiny poskytující pojiš-

tění vykazují dluhové cenné papíry neurčené k obchodování primárně jako finanční aktiva

k prodeji. 

D.1.1. Kurzové přepočty

Transakce v cizí měně je transakce, která je vyjádřená v jiné než funkční měně nebo

vyžaduje vypořádání v jiné než funkční měně. Funkční měnou se rozumí měna primárního

ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka provozuje svoji činnost. Pro účely

prvotního zaúčtování jsou transakce v cizí měně převedeny do funkční měny za použití

směnného kurzu platného k datu transakce. Ke každému rozvahovému dni se:

• peněžní položky v cizí měně přepočtou závěrkovým kurzem;

• nepeněžní položky, které jsou vedeny v historických cenách vyjádřených v cizí měně,

se vykážou za použití směnného kurzu platného k datu prvotního zaúčtování;

• nepeněžní položky, které jsou vedeny v reálné hodnotě vyjádřené v cizí měně, se vykážou

za použití směnného kurzu platného v době, kdy byla reálná hodnota určena.
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Kurzové rozdíly vznikající při vypořádání peněžních položek nebo při přecenění peněžních

položek Skupiny za použití kurzů odlišných od prvotního zaúčtování nebo vykázání v mi-

nulých účetních závěrkách jsou zaúčtovány jako náklady nebo výnosy běžného účetního

období, ve kterém tyto kurzové rozdíly vzniknou.

V případě společností v rámci Skupiny, jejichž funkční měna se liší od měny, kterou

Skupina používá při vykazování účetní závěrky, se používají následující postupy pro

jejich převod do vykazovací měny:

• peněžní a nepeněžní aktiva a závazky se přepočtou závěrkovým kurzem;

• výnosové a nákladové položky zahraničních subjektů jsou přepočteny směnným kurzem

k datu transakce; 

• všechny kurzové rozdíly plynoucí z přecenění transakcí zahraničních dceřiných společ-

ností jsou klasifikovány jako součást „fondu na kurzové přepočty“ a vykazovány v rámci

vlastního kapitálu až do okamžiku vyřazení čisté investice v dceřiné společnosti.

D.1.2. Trvalé snížení hodnoty aktiv

Účetní hodnoty aktiv Skupiny, jež nejsou investičním majetkem (viz kapitola D.1.6.),

časovým rozlišením pořizovacích nákladů (viz kapitola D.1.11.), současnou hodnotou

budoucích zisků z pořízeného kmene pojistných smluv (viz kapitola D.1.4.2.), zásobami

(viz kapitola D.1.1O.1.) a odloženou daňovou pohledávkou (viz D.1.33.), jsou posouzeny

k datu každé účetní závěrky, aby bylo možné určit, zda se vyskytly znaky trvalého snížení

hodnoty aktiv („impairment“). Pokud takovýto náznak existuje, provede Skupina odhad

realizovatelné hodnoty aktiva. V případě nehmotného majetku s neomezenou dobou životnosti

a v případě nehmotného majetku, který dosud nebyl uveden do užívání, se realizovatelná

hodnota stanovuje ročně bez ohledu na skutečnost, zda se vyskytly znaky trvalého snížení

hodnoty majetku. 

V případě goodwillu je test trvalého snížení hodnoty prováděn ročně či častěji v případě,

že dojde k událostem či změnám okolností, které indikují, že mohlo dojít k trvalému

snížení jeho hodnoty. 

Ztráta z trvalého snížení hodnoty aktiva je zaúčtována ve výši, o jakou účetní hodnota

aktiva nebo příslušné penězotvorné jednotky přesahuje realizovatelnou hodnotu. Ztráty

z trvalého snížení hodnoty aktiv jsou promítnuty ve výkazu zisku a ztráty.

V případě penězotvorných jednotek je ztráta z trvalého snížení hodnoty zaúčtovaná

v běžném účetním období zachycena formou snížení příslušné části goodwillu přiděleného

těmto penězotvorným jednotkám (či skupinám jednotek) a dále snížením účetní hodnoty

ostatních aktiv obsažených v jednotkách (skupinách jednotek) pomocí metody lineárního

přepočtu.
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Individuální ztráty z trvalého snížení hodnoty jsou ztráty, které jsou identifikovány na

úrovni konkrétních aktiv. Všeobecné ztráty z trvalého snížení hodnoty jsou takové, které jsou

stanoveny pro celé portfolio úvěrů a pohledávek a nejsou zjišťovány pro jednotlivá aktiva.

Realizovatelná hodnota investic Skupiny do pohledávek a cenných papírů držených do splatnosti

je stanovena jako současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků, diskontovaných

původní efektivní úrokovou mírou obsaženou v aktivu. Krátkodobé pohledávky se nediskontují.

Úvěry a půjčky se vykazují ve výši očištěné o opravné položky na ztráty z trvalého

snížení hodnoty úvěrů tak, aby jejich výše odrážela odhadovanou realizovatelnou hodnotu.

Pohledávky jsou vykazovány v pořizovací ceně snížené o ztráty z trvalého snížení hodnoty.

Realizovatelná hodnota aktiv určených k prodeji je stanovena jako jejich současná reálná

hodnota. V případě, že existuje objektivní důkaz trvalého snížení hodnoty aktiva, je snížení

reálné hodnoty původně zaúčtované do vlastního kapitálu zaúčtováno do výkazu zisku a ztráty. 

Realizovatelná hodnota ostatních aktiv je stanovena jako vyšší z reálné hodnoty, očištěné

o náklady na případný prodej, a hodnoty z užívání. Při stanovení hodnoty z užívání jsou

odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na současnou hodnotu za použití diskontní

sazby před daní ze zisku, která odráží současné tržní předpoklady časové hodnoty peněz

a specifická rizika aktiva. 

Zúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty cenného papíru, úvěru, zálohy či pohledávky držené

do splatnosti či dluhového nástroje určeného k prodeji je zúčtováno do výnosů (až do výše

amortizované pořizovací ceny), pokud následné zvýšení realizovatelné hodnoty objektivně

souvisí s události, která se uskutečnila po zaúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty.

Zúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty akciových/kapitálových nástrojů určených

k prodeji není promítnuto do výnosů a veškerá následná zvýšení reálné hodnoty jsou

zaúčtována přímo do vlastního kapitálu.

O zúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty goodwillu se v následujícím období

neúčtuje. 

U ostatních aktiv je zúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty promítnuto do výkazu

zisku a ztráty, pokud došlo ke zvýšení realizovatelné hodnoty a toto zvýšení je možné

objektivně přiřadit k události, která nastala po datu trvalého snížení hodnoty. Zúčtování

ztráty z trvalého snížení hodnoty se provede pouze tak, aby účetní hodnota aktiva nepře-

sáhla účetní hodnotu aktiva očištěnou o odpisy nebo amortizaci, která by byla stanovena,

pokud by nebyla zaúčtována ztráta z trvalého snížení hodnoty.

D.1.3. Prvky dobrovolné spoluúčasti (DPF)

Prvek dobrovolné spoluúčasti (DPF) představuje smluvní právo obdržet plnění nad rámec

zaručené výše, které tvoří významný podíl na celkových smluvních plněních, jehož výše či

okamžik poskytnutí závisí podle smluvního ujednání na rozhodnutí Skupiny a je smluvně

založena na výsledcích určité skupiny aktiv, zisku nebo ztrátě Skupiny či výnosech

z investice.



104

Výše bonusu, který bude připsán pojistníkům, je v účetní závěrce vykázána jako zaručený

závazek, tj. v rámci rezervy pojistného životních pojištění v případě smluv o životním

pojištění či v rámci zaručených závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spolu-

účasti v případě investičních smluv. 

Pokud k datu účetní závěrky nebylo přijato konečné a závazné rozhodnutí o výši bonusu,

který má být připsán pojistníkům, je závazek z investičních či pojistných smluv vyplývající

z prvků dobrovolné spoluúčasti zaúčtován ve výši částky navržené k připsání pojistníkům. 

Zbývající přebytek, který je možné rozdělit a který splňuje definici prvku dobrovolné

spoluúčasti, ale který není zaúčtován jako závazek vyplývající z prvků dobrovolné spolu-

účasti, je zaúčtován samostatně jako samostatná složka vlastního kapitálu a je považován

za rozdělení zisku či ztráty za dané účetní období.

D.1.3.1. Investiční smlouvy s prvky dobrovolné spoluúčasti uzavírané českými

penzijními fondy

Výše prvků dobrovolné spoluúčasti připisovaných účastníkům českých penzijních fondů je

stanovena v souladu se zákonem o penzijním připojištění se státním příspěvkem; podle

zákona je penzijní fond povinen převést minimálně 5 % ze zisku do rezervního fondu a nej-

výše 1O % zisku je možné rozdělit mezi akcionáře; zbývající část zisku je možné rozdělit

podle rozhodnutí valné hromady penzijního fondu. 

Závazek z investičních smluv vyplývající z prvků dobrovolné spoluúčasti je zaúčtován ve

výši 85 % zisku plus 85 % rozdílu mezi nerozděleným ziskem minulých let podle IFRS

a ve výši nerozděleného zisku minulých let podle českých účetních standardů (v případě

pozitivního rozdílu). Zbývající část hospodářského výsledku za běžné účetní období je

přidělena do kapitálové složky prvků dobrovolné spoluúčasti.

D.1.4. Nehmotný majetek

D.1.4.1. Goodwill a záporný goodwill

Skupina účtuje o všech podnikových kombinacích jako o akvizicích s výjimkou těch, které

jsou definovány jako reorganizace zahrnující společnosti ve Skupině, které jsou Skupinou

ovládány (viz kapitola C.1.). Kladný rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou

jednotlivých aktiv a závazků nabytých v dceřiné společnosti se označuje jako aktivní

konsolidační rozdíl (goodwill) a vykazuje se jako aktivum.

Goodwill se vykazuje v pořizovací ceně snížené o kumulované ztráty z trvalého snížení hodnoty.

Goodwill je alokován penězotvorným jednotkám k datu akvizice a neodepisuje se. Společnost

testuje goodwill na trvalé snížení hodnoty ročně či častěji v případě, že dojde k událostem

či změnám okolností, které indikují, že mohlo dojít k trvalému snížení jeho hodnoty.

Jakékoliv překročení reálné hodnoty pořízených aktiv a závazků nad cenu pořízení k datu

transakce se přehodnotí a jakékoliv překročení zbývající po tomto přehodnocení se

bezprostředně vykáže ve výkazu zisku a ztráty.
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V souvislosti s účastí v přidružených společnostech je účetní hodnota jakéhokoliv

goodwillu vykázána v rámci účetní hodnoty investice do přidružené společnosti.

D.1.4.2. Současná hodnota budoucích zisků

Při pořízení kmene dlouhodobých pojistných smluv, ať už přímo nebo prostřednictvím pořízení

jiné pojišťovny, je současná hodnota předpokládaných peněžních toků z pořízeného kmene

pojistných smluv v čisté výši (po zdanění) vykázána jako aktivum. Hodnota tohoto aktiva, které

je označeno jako Současná hodnota budoucích zisků z nakoupeného pojistného kmene (dále jen

“PVFP”), se určí na základě pojistně—matematických výpočtů při zohlednění předpokladů budoucího

příjmu z pojistného, příspěvků, úmrtnosti, úrazovosti a nemocnosti, storen a výnosů z investic.

Současná hodnota budoucích zisků z nakoupeného pojistného kmene je amortizována a rozpouštěna

systematicky po dobu předpokládaného trvání příslušných pojistných smluv. Účetní hodnota

PVFP je posuzována jednou ročně v rámci testu postačitelnosti výše pojistného. Jakékoliv

případy nepostačitelnosti nad dodatečně vytvořené rezervy se účtují do výkazu zisku a ztráty.

D.1.4.3. Ostatní nehmotný majetek

Ostatní nehmotný majetek, který Skupina pořídila, je evidován v pořizovací ceně snížené

o kumulované oprávky a ztráty z trvalého snížení hodnoty. Náklady na interně vytvořený goodwill

a obchodní značky jsou zaúčtovány ve výkazu zisku a ztráty jako náklad v okamžiku jejich vzniku.

Ostatní nehmotný majetek se stanovenou dobou životnosti je amortizován lineární metodou

po průměrnou dobu 3—5 let. Odpisové metody, doby životnosti a zůstatkové hodnoty, pokud

nejsou nemateriální, jsou přehodnocovány ročně. Pokud se provede významné technické

zhodnocení aktiva v průběhu roku, jeho životnost a zůstatková hodnota jsou přehodnoceny

k okamžiku provedení technického zhodnocení.

Ostatní nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti není amortizován, ale je testován

na trvalé snížení hodnoty jednou ročně nebo vždy, když se objeví libovolná indikace

trvalého snížení hodnoty nehmotného majetku.

D.1.5. Provozní a ostatní hmotný majetek

Hmotný majetek se v okamžiku pořízení ocení pořizovací cenou nebo výrobními náklady

a následně se toto ocenění snižuje o oprávky a ztráty z trvalého snížení hodnoty.

Odpisy jsou prováděny lineárně na základě následujících sazeb:

POLOŽKA ODPISOVÁ SAZBA (%)

Pozemky —

Stavby 1,OO—1O,OO

Provozní a ostatní hmotný majetek 6,67—33,33

V případě, kdy různé položky hmotného majetku mají rozdílnou životnost nebo přinášejí

ekonomický prospěch společnosti v odlišném časovém horizontu, vykáže je společnost

odděleně jako různé položky hmotného majetku s různými odpisovými plány.
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Metody odpisování, doby životnosti a zůstatkové hodnoty, pokud nejsou nevýznamné, se

přehodnocují vždy jednou ročně. Pokud se provede významné technické zhodnocení aktiva

v průběhu roku, jeho doba životnosti a zůstatková hodnota jsou přehodnoceny k datu

provedení technického zhodnocení.

Majetek ve výrobě nebo vývoji sloužící pro budoucí použití jako investiční majetek je

klasifikován jako hmotný majetek a evidován v pořizovací ceně po dobu výroby nebo vývoje.

V okamžiku dokončení je reklasifikován jako investiční majetek.

Nájem, při kterém Skupina přejímá v podstatě všechna rizika a přínosy spojené

s vlastnictvím předmětu nájmu, je klasifikován jako finanční leasing. Hmotný majetek

pořízený formou finančního leasingu je evidován v ceně, která je nižší z reálné hodnoty

nebo současné hodnoty minimálních leasingových splátek k počátku finančního leasingu,

snížené o oprávky a ztráty z trvalého snížení hodnoty.

D.1.6. Investiční majetek

Investiční majetek je majetek, který je držen za účelem realizace zisku z pronájmu a/nebo

za účelem očekávaného růstu jeho tržní ceny či pro oba účely. Majetek ve vlastnictví

Skupiny je vykazován jako investiční majetek, pokud jej Skupina nevyužívá či pokud je

Skupinou společností využívána nevýznamná část.

Investiční majetek se po počátečním zachycení oceňuje reálnou hodnotou. Reálná hodnota

je stanovována ročně jednou ze společností Skupiny, specializovanou na správu realit

a ocenění na základě spolehlivých odhadů budoucích peněžních toků diskontovaných sazbami,

které odrážejí současné tržní odhady nejistot týkajících se výše a načasování peněžních

toků a podložených důkazem současných cen nebo výše nájmů z obdobných nemovitostí ve

stejné lokalitě a obdobném stavu. Jakýkoliv zisk nebo ztráta, které vznikly v důsledku

změny reálné hodnoty, jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty. O příjmu z pronájmu inves-

tičního majetku se účtuje po celé období pronájmu.

Pokud se položka hmotného majetku stane investičním majetkem v důsledku změny jeho

využití, pak rozdíl, který nastal dnem převodu mezi účetní hodnotou položky a její reál-

nou hodnotou, stejně tak jako související položky odložené daně, je zaúčtován přímo do

vlastního kapitálu, pokud se jedná o zisk. V případě prodeje položky je zisk převeden

do nerozdělených hospodářských výsledků. Ztráta je bezprostředně zaúčtována ve výkazu

zisku a ztráty.

Následné výdaje společností související s již pořízeným investičním majetkem jsou

aktivovány, pokud prodlužují dobu životnosti majetku. Ostatní následné výdaje se účtují

jako náklad běžného účetního období. 

D.1.7. Finanční aktiva

Finanční aktiva zahrnují finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů

nebo výnosů, finanční aktiva k prodeji, finanční aktiva držená do splatnosti, úvěry

a pohledávky, peníze a peněžní ekvivalenty. 
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Finanční investice jsou vykazovány v rozvaze v okamžiku, kdy se Skupina stane stranou

smluvního vztahu týkajícího se tohoto nástroje. O běžných nákupech a prodejích finančních

aktiv se podle účetní metodiky Skupiny účtuje ke dni vypořádání obchodu. Veškeré změny

reálné hodnoty aktiva, ke kterým došlo mezi dnem nákupu a dnem vypořádání, jsou zaúčtovány

tak, jako kdyby Skupina používala účtování k datu nákupu. Finanční nástroje, které nejsou

oceňovány reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů, jsou na počátku oceněny reálnou

hodnotou včetně transakčních nákladů přímo souvisejících s pořízením či emisí.

Reálná hodnota finančních investic je určena na základě jejich kótované tržní ceny k datu

účetní závěrky nesnížené o náklady na transakci. Pokud kótovaná tržní cena není k dispo-

zici nebo pokud neexistuje fungující trh pro určitou investici, pak je reálná hodnota

finanční investice určena pomocí odhadu provedeného na základě oceňovacích modelů nebo

technik diskontovaných peněžních toků.

V případě použití diskontovaných peněžních toků vycházejí odhadované budoucí peněžní toky

z nejlepších odhadů provedených vedením Skupiny a diskontní sazba je tržní sazba

používaná pro finanční nástroj s obdobnými podmínkami platná k datu účetní závěrky.

V případě použití oceňovacích modelů vycházejí vstupní informace z aktuálních tržních

dat známých k datu účetní závěrky.

Reálná hodnota finančních derivátů, které nejsou obchodovány na burze, je stanovena na základě

hodnoty, kterou by Skupina obdržela nebo zaplatila v případě ukončení smlouvy k datu účetní

závěrky při zvážení současných tržních podmínek a současné bonity účastníků transakce.

Finanční aktivum je odúčtováno v okamžiku, kdy Skupina ztratí kontrolu nad smluvními

právy k tomuto finančnímu aktivu. K odúčtování dojde v případě realizace práv, vypršení

jejich platnosti nebo odstoupení od nich.

D.1.7.1. Finanční aktiva k prodeji

Finanční aktiva k prodeji jsou taková finanční aktiva, která nejsou klasifikována jako

úvěry a pohledávky, finanční aktiva držená do splatnosti nebo finanční aktiva oceňovaná

reálnou hodnotou účtovanou proti účtům nákladů nebo výnosů a která zároveň nejsou

deriváty. Finanční aktiva k prodeji zahrnují majetkové cenné papíry, jejichž reálná

hodnota nemůže být spolehlivě stanovena, a vybrané dluhové cenné papíry.

Po počátečním zachycení se finanční aktiva k prodeji oceňují reálnou hodnotou, která se

nesnižuje o transakční náklady spojené s případným prodejem nebo převodem finančního

aktiva. Výjimkou jsou finanční aktiva, u kterých není k dispozici kótovaná tržní cena

na aktivním trhu a jejichž reálná hodnota nemůže být spolehlivě stanovena. Takováto

finanční aktiva jsou zachycena v pořizovací ceně, která nezahrnuje transakční náklady

a která je snížena o ztráty z trvalého snížení hodnoty.

Rozdíly z přecenění finančních aktiv k prodeji, s výjimkou rozdílů z přecenění peněžních

aktiv, např. depozitních certifikátů, se účtují přímo do vlastního kapitálu. Trvalé

snížení hodnoty a kurzové zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Při

odúčtování finančních aktiv k prodeji se kumulovaný zisk či ztráta původně zaúčtované

přímo do vlastního kapitálu vykážou ve výkazu zisku a ztráty. Pokud tyto nástroje



108

generují úrok, je úrok vypočtený pomocí metody efektivní úrokové sazby vykázán ve výkazu

zisku a ztráty.

D.1.7.2. Finanční aktiva po splatnosti 

Finančními aktivy drženými do splatnosti se rozumějí finanční aktiva s pevně stanovenými

nebo předem známými splátkami a fixní splatností, která Skupina hodlá a zároveň je

schopna držet do splatnosti. 

Finanční aktiva držená do splatnosti jsou evidována v amortizované pořizovací ceně

snížené o ztráty z trvalého snížení hodnoty. Prémie a diskont jsou amortizovány po dobu

platnosti instrumentu za použití metody efektivní úrokové sazby. O amortizaci prémie

a diskontu se účtuje jako o úrokovém výnosu nebo nákladu.

Reálná hodnota jednotlivých cenných papírů v rámci portfolia drženého do splatnosti může

dočasně poklesnout pod účetní hodnotu. Snížení hodnoty se však nepromítá do účetní hod-

noty daného cenného papíru, pokud neexistuje riziko trvalého snížení jeho hodnoty.

D.1.7.3. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo

výnosů

Za finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou účtovanou proti účtům nákladů nebo výnosů

se považují aktiva určená k obchodování nebo aktiva neurčená k obchodování, která byla

při pořízení klasifikována jako oceňovaná reálnou hodnotou účtovanou proti účtům nákladů

nebo výnosů. 

Finanční aktiva určená k obchodování byla pořízena nebo převzata do správy primárně za

účelem dosažení zisku z titulu krátkodobých výkyvů v cenách nebo zprostředkovatelských

maržích. Finanční aktivum se klasifikuje jako určené k obchodování, pokud je součástí

portfolia, s nímž bylo v minulosti nakládáno s cílem realizovat krátkodobý zisk, a to

bez ohledu na záměr, se kterým společnost toto finanční aktivum pořídila. 

Toto portfolio zahrnuje investice, vybrané nakoupené úvěry a smlouvy o finančních

derivátech, které nejsou efektivními zajistnými nástroji. Všechny finanční deriváty

k obchodování v pozici čisté pohledávky (kladná reálná hodnota) včetně zakoupených opcí

jsou vykazovány jako finanční aktiva k obchodování. Všechny deriváty k obchodování

v pozici čistého závazku (záporná reálná hodnota) včetně vydaných opcí jsou vykazovány

jako finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.

Skupina klasifikuje finanční aktiva, která nejsou určena k obchodování, v souladu

s investiční strategií jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou účtovanou proti

účtům nákladů nebo výnosů, pokud existuje aktivní trh a je možné spolehlivě stanovit

jejich reálnou hodnotu.

Společnosti ze Skupiny, které podnikají v oblasti pojišťovnictví, klasifikují finanční

aktiva neurčená k obchodování jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou účtovanou

proti účtům nákladů nebo výnosů, majetkové cenné papíry, jejichž reálná hodnota může být

spolehlivě stanovena, a vybrané dluhové cenné papíry neurčené k obchodování.
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Společnosti ze Skupiny, které neprovozují pojišťovací činnost, klasifikují finanční

aktiva neurčená k obchodování jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou účtovanou

proti účtům nákladů nebo výnosů, všechna finanční aktiva jiná než klasifikovaná jako

finanční aktiva držená do splatnosti nebo úvěry a pohledávky. 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s výjimkou

derivátů neobchodovaných na veřejném trhu a finančních aktiv, která nejsou kótována na

aktivním trhu, se následně po počátečním zaúčtování oceňují reálnou hodnotou stanovenou

na základě tržních cen kótovaných na aktivním trhu. Zisky a ztráty plynoucí ze změn

reálné hodnoty finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo

výnosů jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

D.1.7.4. Úvěry a pohledávky

Úvěry a pohledávky jsou finanční aktiva s pevnými nebo předem stanovitelnými splátkami,

která nejsou kótovaná na aktivním trhu. Tato kategorie nezahrnuje úvěry a pohledávky,

které jsou klasifikovány jako úvěry a pohledávky, které společnost klasifikuje jako

oceňované reálnou hodnotou účtovanou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo jako určené

k prodeji.

Úvěry a pohledávky se oceňují amortizovanou pořizovací cenou za použití metody efektivní

úrokové míry, která se snižuje o případné opravné položky tak, aby jejich výše odrážela

odhadovanou realizovatelnou hodnotu.

Skupina nakupuje (prodává) investice s dohodou o zpětném prodeji (zpětné koupi) k urči-

tému datu v budoucnosti za předem stanovenou cenu. O zakoupených investicích, které jsou

předmětem závazku ke zpětnému prodeji k určitým budoucím datům, se neúčtuje. Zaplacené

částky jsou vykázány jako úvěry bankám nebo úvěry nebankovním subjektům. Tyto pohledávky

jsou vykázány jako pohledávky zajištěné podkladovou finanční investicí. Investice prodané

na základě smluv o zpětné koupi jsou nadále vykázány v rozvaze a oceňovány podle účetního

postupu pro finanční investice k obchodování nebo pro finanční investice určené k pro-

deji. Výnosy z prodeje investic jsou vykazovány jako závazky vůči bankám nebo nebankovním

subjektům.

Rozdíl mezi úhradami za prodej a zpětnou koupi se časově rozlišuje do úrokových výnosů

či nákladů po dobu transakce.

D.1.7.5. Leasingové transakce 

Úvěry a pohledávky obsahují čisté investice Skupiny do finančních leasingů, kdy je Skupina

poskytovatelem leasingu. Čistá výše finanční investice do finančního leasingu je souhrn

minimálních leasingových splátek a negarantované zbytkové hodnoty, která vznikla prona-

jímateli, diskontované úrokovou sazbou implicitně zahrnutou v leasingu. Splátky leasingu

zahrnují úmor jistiny finančního leasingu a úrokové výnosy. Zaúčtovaný úrokový výnos vychází

z variabilní úrokové sazby, která je aplikována na čistou investici (jistinu) z finančního

leasingu. Rozdělení finančního výnosu na dobu leasingu se provádí systematicky.
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Hmotný majetek používaný Skupinou v rámci operativního leasingu, kde rizika a užitky

spojené s vlastnictvím nepřecházejí na nájemce, není vykázán v rozvaze Skupiny. Platby

pronajímateli uskutečněné v rámci operativního leasingu jsou účtovány do výkazu zisku

a ztráty po dobu trvání leasingové smlouvy.

D.1.8. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji

Dlouhodobá aktiva (nebo vyřazovaná skupina aktiv a závazků), u kterých se očekává, že

jejich účetní hodnota bude zpětně získána primárně prostřednictvím prodeje spíše než

jejich dalším používáním, jsou klasifikována jako dlouhodobá aktiva držená k prodeji.

Bezprostředně před klasifikováním aktiva jako drženého k prodeji, aktiva (nebo jednotlivé

části vyřazované skupiny) jsou přeceněna v souladu s relevantním IFRS. Následně jsou

aktiva (nebo skupina aktiv) oceněna nižší hodnotou z účetní hodnoty nebo reálné hodnoty

snížené o náklady související s prodejem. Případné trvalé snížení hodnoty vyřazované

skupiny aktiv je alokováno lineárně na základě účetní hodnoty aktiva kromě zásob,

finančních aktiv, odložené daňové pohledávky, aktiv souvisejících se zaměstnaneckými

plány, investičním majetkem a biologickými aktivy, které jsou i nadále oceňovány v sou-

ladu s relevantními oceňovacími politikami Skupiny. Ztráty ze snížení hodnoty při

počáteční klasifikaci do dlouhodobých aktiv držených k prodeji a následné zisky nebo

ztráty při přecenění jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Zisky z přecenění se

vykazují pouze do výše kumulované ztráty ze snížení hodnoty, která byla dříve vykázána.

D.1.9. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách 

Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách jsou skutečné nebo odhadované

hodnoty, které lze na základě smluvních ujednání stanovených v zajistných smlouvách

požadovat od zajistitelů.

Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách se stanoví v souladu s ustanoveními

zajistných smluv. Tato aktiva se oceňují stejně jako související zajišťované závazky. Pokud

existují nedobytná aktiva vůči zajistitelům, zaúčtuje Skupina trvalé snížení hodnoty.

D.1.1O. Ostatní aktiva

D.1.1O.1. Zásoby

Zásoby se evidují v pořizovací ceně nebo čisté realizovatelné hodnotě podle toho, která je

nižší. Čistá realizovatelná hodnota se odhadne jako prodejní cena snížená o odhadnuté náklady

na dokončení a uskutečnění prodeje. Pokud je čistá realizovatelná hodnota nižší než pořizovací

cena, účetní hodnotu zásob je nutno odepsat do výše čisté realizovatelné hodnoty, tzn., že se

do hospodářského výsledku běžného účetního období zaúčtuje ztráta z trvalého snížení hodnoty.

D.1.1O.2. Předměty umělecké a kulturní hodnoty

Předměty umělecké a kulturní hodnoty, které Skupina pořídila za účelem podpory umění,

jsou vykázány v položce Ostatní aktiva. Při počátečním zaúčtování jsou vykázány

v pořizovací ceně. Následně nejsou tyto předměty odpisovány, ale vždy k rozvahovému dni

testovány na trvalé snížení hodnoty.
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D.1.11. Časové rozlišení pořizovacích nákladů

Pořizovací náklady jsou náklady, které vznikají převážně v souvislosti s pořízením nových

pojistných smluv a s obnovou existujících pojistných smluv. Časově rozlišit lze pouze

některé („časově rozlišitelné“) pořizovací náklady, jako například provize agentům a jiné

variabilní náklady související s uzavíráním pojistných smluv. Nepřímé náklady související

s pořízením pojistných smluv, náklady související s určitými druhy pojištění a provize

za správu pojistného kmene nelze časově rozlišit, pokud primárně nesouvisejí s novým

obchodem.

V neživotním pojištění se příslušné pořizovací náklady časově rozlišují ve stejném

poměru, jakým je poměr rezervy na nezasloužené pojistné vůči hrubému předepsanému pojist-

nému pro související skupinu pojištění (produkt). 

Realizovatelná hodnota časového rozlišení pořizovacích nákladů se posuzuje vždy k datu

účetní závěrky v rámci testu postačitelnosti závazků.

V životním pojištění a v případě investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti jsou

příslušné pořizovací náklady vykazovány přímo ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku jejich

vzniku.

V případě investičních smluv jsou dodatečné transakční náklady přímo přiřaditelné vzniku

finančního závazku vykazovaného v amortizované pořizovací ceně odečteny od reálné hodnoty

přijatých prostředků a ovlivňují výpočet efektivní úrokové sazby.

D.1.12. Peníze a peněžní ekvivalenty

Peníze (peněžní prostředky) představují pokladní hotovost a vklady u bank nebo jiných

finančních institucí splatné na požádání. Peněžními ekvivalenty se rozumějí krátkodobé,

vysoce likvidní investice, které jsou na požádání směnitelné za předem známé částky

peněžních prostředků a u kterých se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase.

D.1.13. Vlastní kapitál

D.1.13.1. Zpětný odkup vlastních akcií 

Pokud jsou akcie, které jsou součástí vlastního kapitálu, zpětně odkoupeny, účtuje se

o úhradě, včetně přímo přiřaditelných transakčních nákladů, jako o změně vlastního

kapitálu. Zpětně odkoupené akcie jsou klasifikovány jako vlastní akcie a uvádějí se jako

snížení vlastního kapitálu.

D.1.13.2. Dividendy

Dividendy ze základního kapitálu jsou zaúčtovány jako závazek v případě, že je o jejich

výplatě rozhodnuto před datem účetní závěrky. Dividendy, o jejichž výplatě je rozhodnuto

po datu účetní závěrky, nejsou zaúčtovány jako závazek, ale jsou vykázány v příloze

účetní závěrky.
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D.1.13.3. Podíly menšinových akcionářů

Podíly menšinových akcionářů představují podíly menšinových akcionářů na reálné hodnotě

čistých aktiv dceřiné společnosti k datu prvotní akvizice po zohlednění jejich podílu na

změnách vlastního kapitálu dceřiné společnosti od tohoto data.

D.1.14. Závazky z pojištění

D.1.14.1. Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné obsahuje část předepsaného hrubého pojistného, která se

vztahuje k následujícím účetním obdobím. Rezerva na nezasloužené pojistné se stanoví

individuálně pro každou pojistnou smlouvu zvlášť pomocí metody „pro rata temporis“, upravené

tak, aby odrážela jakoukoli odchylku ve výskytu rizika v průběhu období krytého pojistnou

smlouvou. Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena u životních i u neživotních pojištění.

D.1.14.2. Rezervy životního pojištění

Rezervy životního pojištění zahrnují odhadovanou výši závazků Skupiny vyplývajících ze

smluv životního pojištění, stanovenou pomocí pojistně-matematických metod. Výše rezerv

životního pojištění je vypočítána prospektivní metodou ocenění čisté výše budoucího

pojistného s přihlédnutím ke všem budoucím závazkům vyplývajícím z pojistných podmínek

platných pro každou existující smlouvu a zahrnuje všechna garantovaná pojistná plnění,

bonusy již přiznané a budoucí podíly na zisku a náklady, a to po odpočtu hodnoty

budoucího pojistného stanovené pojistně-matematickými metodami.

Při výpočtu výše rezerv životního pojištění se vychází ze stejných předpokladů jako při

stanovení příslušného pojistného. Výše rezerv zůstane nezměněna, pokud je pojistné

postačitelné. Test postačitelnosti pojistně-technických rezerv životních pojištění pro-

vádějí jednou ročně pojistní matematici Skupiny za použití odhadů současné hodnoty

budoucích peněžních toků z pojistných smluv. Pokud z těchto odhadů vyplyne, že účetní

hodnota rezerv je nedostatečná, rozdíl se zaúčtuje do výkazu zisku a ztráty běžného

období a zvýší se rezervy životního pojištění.

D.1.14.3. Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění představuje odhad celkových nákladů na pojistná plnění,

vyplývající z pojistných událostí vzniklých do konce účetního období, bez ohledu na to,

zda tyto pojistné události byly, či nebyly nahlášeny. Odhad je snížen o již vyplacené

částky, které se vztahují k výše uvedeným škodám, a navýšen o související vnitřní

a vnější náklady na likvidaci pojistných událostí podle odhadu na základě historické

zkušenosti a specifických předpokladů budoucích ekonomických podmínek.

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje pojistné události, které byly nahlášeny k rozvahovému

dni a u nichž dosud nebyla dokončena likvidace (RBNS), a pojistné události, které nastaly

k rozvahovému dni, avšak dosud nebyly nahlášeny (IBNR).

Poskytuje-li se výplata pojistného plnění formou pravidelných splátek (renty), tvoří se

rezerva na pojistná plnění na základě pojistně-matematických metod.
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Skupina neprovádí diskontování rezervy na pojistná plnění s výjimkou pojistných plnění

vyplácených formou rent. 

V některých případech jsou rezervy vykazovány ve výši očištěné o opatrné odhady

návratných nároků Skupiny (regresy a náhrady).

Rezerva na pojistná plnění z životního pojištění je vykázána jako součást rezerv

životního pojištění.

Přestože vedení Skupiny považuje hrubou výši rezervy na pojistná plnění a příslušnou výši

podílů zajistitelů za věrně zobrazené, konečná výše závazků se může lišit v důsledku

následných informací a událostí a může mít za následek významné změny konečných hodnot.

Změny ve výši rezervy se zohledňují v účetní závěrce toho období, v němž byly zjištěny.

Použité postupy a provedené odhady jsou pravidelně prověřovány.

D.1.14.4. Závazky z pojistných smluv vyplývající z prvků dobrovolné 

spoluúčasti (DPF)

Závazky z pojistných smluv vyplývající z prvků dobrovolné spoluúčasti (DPF) představují

smluvní závazek poskytnout významná plnění vedle garantovaných plnění, jejichž poskytnutí

záleží na rozhodnutí společnosti o okamžiku a výši plnění a které vycházejí z vývoje

předem definovaných smluv, výnosu z investic či závisí na výsledku hospodaření spo-

lečnosti. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole D.1.3.

D.1.14.5. Jiné technické rezervy 

Jiné technické rezervy zahrnují jakékoliv ostatní pojistně-technické rezervy, které

nebyly uvedeny výše, jako např. rezervu na nedostatečnost pojistného v neživotním

pojištění, rezervu na stárnutí v rámci zdravotního pojištění, rezervu na prémie a slevy

v neživotním pojištění a jiné obdobné technické rezervy.

Rezerva na prémie a slevy v neživotním pojištění kryje budoucí plnění ve formě doda-

tečných plateb pojistníkům nebo snížení plateb od pojistníků, které jsou výsledkem vývoje

minulých let. Rezerva se netvoří v případě smluv, u kterých dochází ke slevám na budoucím

pojistném plynoucím z příznivého škodního průběhu dosaženého v minulosti, a to nezávisle

na tom, zda jej bylo dosaženo u společnosti. V takové situaci vyjadřuje snížení pojist-

ného očekávaný nižší budoucí škodní průběh a nedochází k rozdělení předchozích přebytků. 

D.1.14.6. Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti představují závazky

vůči pojistníkům ze smluv, které uzavřely pojišťovny nebo penzijní fondy a které obsahují

prvky dobrovolné spoluúčasti DPF a jsou považovány za investiční smlouvy. Investiční

smlouvy nesplňují předpoklad převzetí významného pojistného rizika ze strany Skupiny,

a neodpovídají tedy podmínkám uvedeným v definici pojistné smlouvy. O finančních zá-

vazcích z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti se účtuje stejným způsobem
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jako o závazcích z pojistných smluv s výjimkou investičních smluv s prvky dobrovolné

spoluúčasti vystavených českými penzijními fondy (viz kapitola D.2.).

D.1.15. Podřízené závazky

Podřízené závazky jsou finanční závazky, u kterých bylo sjednáno, že v případě likvidace,

konkurzu společnosti a nucené nebo jiné správy budou vypořádány až po uspokojení nároků

ostatních věřitelů.

Podřízené závazky jsou při jejich vzniku oceněny reálnou hodnotou, očištěnou o vzniklé

transakční náklady, a dále jsou oceňovány amortizovanou pořizovací cenou. Amortizovaná

pořizovací cena podřízeného finančního závazku se stanoví jako pořizovací cena po

odečtení uhrazených splátek a úpravě o kumulovanou amortizaci rozdílu mezi pořizovací

cenou a hodnotou závazku v okamžiku splatnosti. Amortizace diskontu nebo prémie jsou

vykazovány v rámci úrokových a obdobných nákladů.

D.1.16. Závazky z emitovaných cenných papírů

Závazky z emitovaných cenných papírů jsou při jejich vzniku oceněny reálnou hodnotou

očištěnou o vzniklé transakční náklady a následně jsou oceňovány amortizovanou pořizovací

cenou. Amortizace diskontu nebo prémie stanovené za použití metody efektivní úrokové míry

jsou vykazovány jako úrokové a obdobné náklady.

D.1.17. Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou závazky,

které jsou klasifikovány jako závazky určené k obchodování, a zahrnují zejména závazky

z derivátů, které nejsou zajišťovacími nástroji, a závazky dodat cenné papíry („krátké

prodeje“). Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů se

oceňují reálnou hodnotou a zisky a ztráty z přecenění jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty.

D.1.18. Závazky vůči bankám a nebankovním subjektům

Závazky vůči bankám a nebankovním subjektům jsou při jejich vzniku oceňovány reálnou

hodnotou, očištěnou o vzniklé transakční náklady, a následně se oceňují amortizovanou

pořizovací cenou. Amortizovaná pořizovací cena finančního závazku je částka, kterou byl

finanční závazek oceněn v okamžiku zaúčtování, po odečtení uhrazených splátek, zvýšená

nebo snížená o částky kumulované amortizace rozdílu mezi hodnotou závazku při zaúčtování

a při jeho splatnosti.

D.1.19. Rezervy

Rezerva je vykázána v rozvaze, pokud má Skupina právní nebo věcnou povinnost poskytnout

určitá plnění a tato povinnost je výsledkem minulých událostí, pokud je pravděpodobné,

že plnění nastane a vyžádá si úbytek prostředků představujících ekonomický prospěch,

a pokud je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad výše budoucího plnění. Pokud je

předpokládaný dopad významný, stanoví se výše rezerv diskontováním očekávaných budoucích
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peněžních toků za použití sazby před zdaněním, která odráží současná tržní ohodnocení

časové hodnoty peněz, popřípadě rizika vztahující se specificky k závazku.

D.1.2O. Závazky

O závazcích se účtuje v okamžiku vzniku smluvní povinnosti předat protistraně peněžní

prostředky nebo jiný finanční majetek. Závazky se oceňují amortizovanou pořizovací cenou,

která se obvykle rovná jejich nominální hodnotě nebo očekávané hodnotě k datu splatnosti. 

D.1.21. Závazky k podílníkům podílových fondů

Závazky k podílníkům podílových fondů představují zůstatkovou hodnotu podílů podílníků

otevřených podílových fondů na čistých aktivech. Vzhledem ke skutečnosti, že je možné

realizovat zpětný prodej podílových jednotek emitentovi výměnou za částku v hotovosti či

jiné finanční aktivum kdykoliv v průběhu času, představuje tato částka závazek Skupiny.

Při počátečním ocenění se podílové jednotky oceňují prodejní cenou, sníženou o přímé

náklady na transakci, a jsou vykázány jako závazky. Následně jsou oceněny částkou, kterou

podílník získá při zpětném odkupu a která je splatná k datu účetní závěrky, pokud

podílník uplatnil své právo na zpětný prodej jednotek emitentovi. Změny hodnoty zpětného

odkupu jsou vykázány v nákladech či výnosech za běžné účetní období.

D.1.22. Čistý výnos z pojistného

Čistý výnos z pojistného zahrnuje předepsané hrubé pojistné z přímého pojištění a přede-

psané hrubé pojistné z aktivního zajištění, očištěné o podíl zajistitele.

Hrubé předepsané pojistné zahrnuje takové částky pojistného, které byly v souladu

s podmínkami platných pojistných smluv splatné v průběhu účetního období bez ohledu na

to, zda se celkově, nebo částečně vztahují k pojistnému následných účetních období. Hrubé

předepsané pojistné je účtováno v případě smluv, které splňují definici pojistné smlouvy,

nebo investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti, s výjimkou investičních smluv

s prvky dobrovolné spoluúčasti vystavených českými penzijními fondy (viz kapitola D.2.). 

V případě investičních smluv bez prvků dobrovolné spoluúčasti a investičních smluv

s prvky dobrovolné spoluúčasti vystavených českými penzijními fondy není vykazováno

předepsané pojistné a částky vybrané od pojistníků či účastníků na základě těchto smluv

jsou zaúčtovány jako vklady.  

Výše uvedené částky nezahrnují daně či poplatky, které musí být z pojistného odváděny.

Pojistné je zaúčtováno v okamžiku vzniku neomezeného zákonného nároku. V případě smluv,

kdy je pojistné placeno ve splátkách, je pojistné zaúčtováno jako předepsané pojistné

v okamžiku splatnosti příslušné splátky.

Pojistné je vykázáno jako zasloužené za použití metody „pro rata temporis“ po dobu trvání

pojistné smlouvy prostřednictvím použití rezervy na nezasloužené pojistné. V případě

smluv, kde se doba krytí pojistného rizika významně liší od doby trvání smlouvy, je

pojistné zaúčtováno v závislosti na průběhu rizika podle výše poskytnuté pojistné ochrany.



116

Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné představuje rozdíl mezi počátečním a ko-

nečným stavem této rezervy.

D.1.23. Pojistně-technické náklady

Pojistně-technické náklady obsahují náklady na pojistná plnění, změnu stavu pojistně-

technických rezerv a poskytnuté prémie a slevy.

Náklady na pojistná plnění zahrnují náklady na výplatu pojistných plnění a odbytné z pojistných

smluv (očištěné o podíl zajistitele). Náklady na pojistná plnění a odbytné představují částky

související s běžným účetním obdobím. Tyto částky zahrnují pojistná plnění vyplácená formou

rent, odbytné, náklady vyplývající ze změny výše škodních rezerv v důsledku vstupů a výstupů

z portfolia, které je předmětem zajistné smlouvy, a zahrnují externí a interní náklady na

likvidaci pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění a odbytné se sníží o částky náhrad

a regresů. Náklady na pojistná plnění a výplatu dávek se zaúčtují v okamžiku ukončení likvidace

pojistné události, tj. v okamžiku, kdy je plnění nebo odbytné schváleno k výplatě.

Změna stavu pojistně-technických rezerv obsahuje změnu stavu rezervy na pojistné události

nahlášené a nezlikvidované, změnu stavu rezervy na pojistné události vzniklé a nena-

hlášené a změnu stavu jiných pojistně-technických rezerv.

Poskytnuté prémie zahrnují všechny částky připisované za dané účetní období, které

představují podíl na přebytku nebo zisku z celkového pojištění, popř. určitého druhu

pojištění, po odečtení částek, které se vztahují k minulým účetním obdobím a není třeba

je dále vykazovat. Slevy znamenají částečnou náhradu pojistného v závislosti na minulém

vývoji individuálních pojistných smluv.

D.1.24. Podíly na zisku z investičních smluv

Podíly na zisku z investičních smluv zahrnují změny stavu finančních závazků

z investičních smluv. 

Změna stavu finančních závazků z investičních smluv s DPF (definice viz kapitola D.1.3.)

zahrnuje připsané garantované podíly na zisku, změnu stavu DPF závazků z investičních

smluv a změnu stavu závazků vyplývajících z testu postačitelnosti závazků (provedeného

u portfolia investičních smluv s DPF).

Změna stavu finančních závazků z investičních smluv s DPF vystavených penzijními fondy

obsahuje jejich amortizaci.

D.1.25. Úrokové a obdobné výnosy a úrokové a obdobné náklady

Úrokové výnosy a náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém

vznikly v souvislosti s držbou finančního aktiva, při zohlednění efektivního výnosu

z aktiva či cizího zdroje nebo odpovídající variabilní úrokové míry. Úrokové výnosy

a náklady obsahují amortizaci veškerých diskontů nebo prémií či jiných rozdílů mezi

počáteční účetní hodnotou úrokového nástroje a její výší v okamžiku splatnosti,

stanovenou metodou efektivní úrokové míry.
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D.1.26. Ostatní výnosy a náklady z finančních aktv

V rámci ostatních výnosů a nákladů z finančních aktiv účtuje Skupina realizované a ne-

realizované zisky a ztráty, dividendy, trvalé snížení hodnoty a čistý zisk z obchodování.

Realizované zisky a ztráty vznikají při odúčtování finančních aktiv s výjimkou finančních

aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a odpovídají rozdílu

mezi účetní hodnotou finančního aktiva a jeho prodejní cenou upravenou o veškeré kumu-

lované zisky či ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu. 

Čisté zisky z přecenění finančních aktiv a závazků přeceňovaných reálnou hodnotou proti

účtům nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování vznikají v důsledku jejich následného

přecenění na reálnou hodnotu či v důsledku jejich prodeje. 

Společnost účtuje o výnosu z dividend v položce „Dividendy“ v okamžiku, kdy společnost

vyplácející dividendy rozhodne o jejich výplatě a toto rozhodnutí je schváleno valnou

hromadou příslušné společnosti. 

Čistý zisk z obchodování vzniká v důsledku následného přeceňování finančních investic

určených k obchodování a finančních závazků k obchodování na reálnou hodnotu či

v důsledku jejich prodeje. Čistý zisk z obchodování se zaúčtuje ve výši rozdílu mezi

poslední účetní hodnotou a prodejní cenou nebo mezi poslední účetní hodnotou a reálnou

hodnotou ke dni účetní závěrky.

D.1.27. Výnosy a náklady z investičního majetku

Výnosy a náklady z investičního majetku zahrnují realizované zisky/ztráty v důsledku

odúčtování, nerealizované zisky/ztráty z následného ocenění reálnou hodnotou, výnosy

z pronájmu a ostatní výnosy a náklady z investičního majetku.

D.1.28. Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb

Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb získává Skupina z titulu poskytnutých

finančních služeb včetně řízení hotovosti, clearingu plateb, investičního poradenství a finanč-

ního plánování, investičního bankovnictví a s ním spojených služeb a správy portfolií. Náklady

na poplatky a provize Skupině vznikají v souvislosti s poskytováním finančních služeb, zahr-

nujících zprostředkování obchodů s cennými papíry, clearing plateb a správu portfolií. Výnosy,

poplatky a provize jsou zaúčtovány v okamžiku poskytnutí dané služby.

D.1.29. Ostatní výnosy a ostatní náklady

D.1.29.1. Stavební smlouvy

O výnosech ze stavebních smluv se účtuje v okamžiku, kdy mohou být spolehlivě odhadnuty.

Náklady a výnosy jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty podle stupně dokončení stavby

s ohledem na celkové skutečně vynaložené náklady a odhad ziskovosti jednotlivých smluv.

Stupeň dokončení stavby je hodnocen podle procentního poměru počtu kilometrů dokončených

meziměstských a místních kabelových sítí na konci roku k celkové délce stavby podle
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uzavřených smluv. Případná očekávaná ztráta ze stavební smlouvy je okamžitě účtována do

výkazu zisku a ztráty.

D.1.29.2. Prodané zboží a poskytované služby

Výnosy z prodeje zboží a s ním spojené prodejní náklady jsou účtovány do výkazu zisku

a ztráty v okamžiku, kdy jsou významná rizika a výhody spojené s vlastnictvím převedeny

na kupujícího. O výnosech z poskytovaných služeb se účtuje do výkazu zisku a ztráty podle

stupně dokončení služby k datu účetní závěrky. O výnosech se neúčtuje, pokud existuje

významná nejistota ohledně inkasa splatných úhrad, souvisejících nákladů nebo ohledně

možného vrácení zboží.

D.1.29.3. Výnosy z pronájmu 

Výnosy z pronájmu investičního majetku a výnosy z jiného operativního leasingu se účtují

do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu. Poskytnuté

leasingové pobídky se účtují jako součást celkových výnosů z pronájmu.

D.1.29.4. Leasingové platby v rámci operativního leasingu 

Leasingové platby v rámci operativního leasingu se účtují do výkazu zisku a ztráty

rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu. Poskytnuté leasingové pobídky se účtují

jako součást celkových nákladů na pronájem.

D.1.3O. Pořizovací náklady

Pořizovací náklady představují náklady na sjednávání pojistných nebo investičních smluv

a zahrnují jak přímé náklady, jako jsou například získatelské provize, náklady na

zpracování smlouvy či její zanesení do systému, tak nepřímé náklady, jako je reklama

a administrativní náklady spojené se zpracováním návrhů smluv a vyhotovením pojistek.

V neživotním pojištění se pořizovací náklady, které se přímo vztahují k získávání nových

smluv nebo obnovení stávajících pojistných smluv, časově rozlišují. Časové rozlišení

pořizovacích nákladů představuje část vzniklých pořizovacích nákladů, odpovídající

rezervě na nezasloužené pojistné.

Hodnota časového rozlišení pořizovacích nákladů je předmětem testování návratnosti v oka-

mžiku uzavření pojistné smlouvy a na konci každého účetního období. Časové rozlišení

pořizovacích nákladů, které pravděpodobně nebude realizovatelné, je zúčtováno do nákladů.

V případě pojistných smluv životního pojištění a investičních smluv s prvky dobrovolné

spoluúčasti (DPF) se pořizovací náklady účtují do výkazu zisku a ztráty v okamžiku jejich

vzniku.
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D.1.31. Provozní náklady 

Provozní náklady zahrnují náklady spojené se zajištěním provozu Skupiny, a to osobní

náklady, nájemné a ostatní provozní náklady. Osobní náklady obsahují zejména náklady

spojené s výplatou mezd, poskytováním odměn a prémií zaměstnancům a vedoucím pracovníkům

a sociálním pojištěním.

Provozní náklady na pojišťovací operace představují náklady spojené s inkasem pojistného,

náklady na správu portfolia pojistných smluv a náklady na zpracování údajů aktivního

a pasivního zajištění.

Provozní náklady na bankovní operace obsahují náklady na zpracování příchozích a odcho-

zích plateb, náklady na správu klientských účtů a záznamů a náklady na jednání s klienty.

Provozní náklady subjektů nefinančního sektoru jsou zahrnovány do Ostatních nákladů.

D.1.32. Zajistné provize a podíly na zisku od zajistitelů

Zajistné provize a podíly na zisku od zajistitelů zahrnují provize přijaté od zajistitelů

nebo pohledávky za zajistiteli plynoucí ze zajistných provizí a podíl na zisku vyplý-

vající ze zajistných smluv. Zajistné provize z neživotního pojištění se časově rozlišují

způsobem, který je konzistentní s časovým rozlišením pořizovacích nákladů v neživotním

pojištění.

D.1.33. Daň z příjmů

Daň z příjmů za účetní období zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů se vykáže

ve výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se týká položek zaúčtovaných přímo do

vlastního kapitálu. V těchto případech se vykazuje jako součást vlastního kapitálu.

Splatná daň je očekávaná výše daňového závazku ze zdanitelného příjmu za běžné účetní

období při použití zákonem stanovených platných nebo již schválených sazeb daně k datu

účetní závěrky a jakákoliv úprava daňového závazku z minulých let.

Odložená daň se stanoví rozvahovou metodou vyplývající z dočasných rozdílů mezi účetní

a daňovou hodnotou aktiv a pasiv. Odložená daň není tvořena na následující dočasné

rozdíly: goodwill neodečitatelný pro daňové účely, počáteční zaúčtování aktiv a pasiv,

která nemají vliv na účetnictví ani na zdanitelný zisk a rozdíly, které souvisejí

s investicemi do dceřiných společností v takovém rozsahu, že se pravděpodobně v blízké

budoucnosti nevyrovnají. Výše zaúčtované odložené daně vychází z očekávaného způsobu

realizace nebo vypořádání účetní hodnoty aktiv a pasiv za použití zákonem stanovených

nebo již schválených sazeb daně k datu účetní závěrky.

O odložené daňové pohledávce se účtuje jen do té výše a v tom případě, pokud je

pravděpodobné, že Skupina vytvoří budoucí zdanitelné zisky, proti kterým může být

započtena. Odložená daňová pohledávka se sníží v případě, kdy není pravděpodobné, že

k její realizaci v budoucnu dojde.
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D.1.34. Podíly menšinových akcionářů

Podíly menšinových akcionářů představují podíl na čistém hospodářském výsledku Skupiny

náležející subjektům, které nejsou přímo či nepřímo prostřednictvím jiných dceřiných

společností vlastněny vlastníky mateřské společnosti. 

D.1.35. Vykazování podle segmentů

Segment je odlišitelnou součástí Skupiny, která podniká buď v oblasti poskytování produktů

nebo služeb (segmenty podle oboru podnikání), nebo v geografické oblasti poskytování

produktů nebo služeb v rámci určitého ekonomického prostředí (segmenty podle území), kterého

se týkají rizika a výhody, které se liší od jiných segmentů. Společnost považuje segmentaci

podle oboru podnikání za svou primární metodu vedoucí ke splnění požadavků IAS 14.

D.2. Nejednotnost účetních postupů dceřiných společností 

Skupina využila výjimky uvedené ve standardu IFRS 4.25(c) a uplatňuje dále nejednotné účetní

postupy pro účtování o pojistných smlouvách (a investičních smlouvách s prvky dobrovolné spolu-

účasti) poskytovaných dceřinými společnostmi. Z tohoto důvodu jsou částky vybrané od pojistníků

či účastníků v případě investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti vystavené českými

penzijními fondy — dceřinými společnostmi mateřské společnosti — dále účtovány jako vklady, na

rozdíl od účetního postupu Skupiny pro účtování o pojistném vybraném z takovýchto smluv.

D.3. Změny účetních metod, postupů a účetních vyjádření, 
které byly aplikovány od 1. ledna 2OO7

Následující vydané novely a výklady stávajících standardů jsou závazné a relevantní pro

vykazovaná období Skupiny a byly aplikovány od 1. ledna 2OO7:

IFRS 7, Finanční nástroje: Informační povinnost a související změna 

standardu IAS 1, Sestavování a zveřejňování účetní závěrky: zveřejňování

vlastního kapitálu (platí od 1. ledna 2OO7)

Standard IFRS 7 zavádí nová pravidla zveřejňování údajů za účelem zlepšení informovanosti o fi-

nančních nástrojích. Vyžaduje zveřejnění kvalitativních a kvantitativních informací o anga-

žovanosti vůči rizikům vznikajícím z finančních nástrojů včetně specifikace požadavku na

minimální míru zveřejnění informací o úvěrovém riziku, riziku likvidity a tržním riziku, jakož

i analýzy citlivosti vůči tržnímu riziku. Nahrazuje normu IAS 3O, Informační povinnosti pro

účetní závěrky bank a podobných finančních institucí, a dále ustanovení o informační povinnosti

v normě IAS 32, Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování. Platí pro všechny subjekty vyka-

zující podle IFRS. Změna standardu IAS 1 zavádí informační povinnosti o úrovni vlastního

kapitálu subjektu a o tom, jak subjekt vlastní kapitál obhospodařuje. Skupina aplikuje normu

IFRS 7 a změnu standardu IAS 1 v účetním období počínajícím od 1. ledna 2OO7.



121

D.4. Skupinové standardy, výklady a novely k vydaným standardům, které
ještě nejsou účinné, ale budou relevantní pro finanční výkazy Skupiny 

Následující nové standardy, novely a interpretace ke stávajícím standardům byly vydány

a jsou závazné a relevantní pro skupinové účetní metody od/po 1. lednu 2OO7, ale nebyly

ještě Skupinou aplikovány:

IFRIC 12 — Dohody o poskytování licencovaných služeb (účinnost od 1. ledna 2OO8)

Dohodou o poskytování licencovaných služeb se rozumí ujednání, podle kterého orgán státní

správy či jiná veřejnoprávní instituce uzavírá se soukromým subjektem smlouvu (koncesi)

o dodávce služeb pro veřejnost, jako jsou například silnice, letiště, energetické stavby

či vodohospodářská díla a sítě. Kontrolu nad předmětným majetkem vykonává veřejnoprávní

subjekt, avšak soukromý subjekt je zodpovědný za jeho výstavbu, provoz a údržbu. Výklad

IFRIC 12 pojednává o tom, jakým způsobem má operátor (soukromý subjekt) aplikovat

stávající standardy IFRS při účtování o právech a závazcích plynoucích z koncesní smlou-

vy. Tento výklad dříve nebyl pro Skupinu relevantní a bude uplatňován na nově vzniklé

události.

IFRIC 13 — Věrnostní zákaznické programy (v účinnosti od 1. ledna 2OO8)

Tato interpretace se zabývá účtováním účetních jednotek, které motivují své klienty

k nákupu zboží nebo služeb tím, že jim v rámci obchodních transakcí poskytují prémie

(v interpretaci uváděny jako „připsané prémie“), které mohou být následně klientem

směněny za slevy na zbožích či službách. V souladu s interpretací mají účetní jednotky

poskytující takovéto prémie účtovat o obchodních transakcích, které vedou k připsání

prémií, jako o „vícesložkových výnosových transakcích“ a rozdělit reálnou hodnotu přijaté

nebo nárokované protihodnoty mezi připsání prémií a ostatní složky výnosové transakce.

IFRIC 13 vyžaduje, aby Skupina odhadla hodnotu prémií přidělených klientům a časově

rozlišila příslušnou část výnosu ve formě závazku do doby, kdy splní svou povinnost

poskytnout plnění za přidělené prémie. Tento typ transakcí nebyl dosud pro Skupinu

relevantní a bude aplikován na případné nové transakce.

IFRS 8 — Provozní segmenty (účinné od 1. ledna 2OO9)

Tento standard požaduje, aby jednotky přijaly ,manažerský přístup‘ pro vykazování fi-

nančních výsledků jednotlivých provozních segmentů. Informace se mají vykazovat tak, jak

je využívá vedení interně pro hodnocení výkonnosti segmentů a při rozhodování o alokaci

zdrojů na jednotlivé segmenty. Takové informace se mohou lišit od těch, co jsou používány

pro sestavení výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Tento standard proto požaduje vysvětlení

principů, na základě kterých jsou informace o segmentech sestavovány, a jejich návaznosti

na částky vykázané ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze. Tento standard nahrazuje IAS

14 Vykazování podle segmentů a vztahuje se pouze na společnosti, jejichž cenné papíry

jsou veřejně obchodovány. Skupina bude aplikovat IFRS 8 od ročního účetního období

začínající 1. lednem 2OO9.
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Novela standardu IAS 23 — Výpůjční náklady (účinnost od 1. ledna 2OO9)

Tato novela standardu odstraňuje možnost vykázat výpůjční náklady, které jsou přímo úče-

lově vztaženy k aktivům s dlouhou dobou výstavby, resp. pořízení ve výkazu zisku a ztrát

v období, kdy jsou vynaloženy. Novelizovaný standard vyžaduje, aby Skupina výpůjční

náklady aktivovala jako část pořizovacích nákladů. Toto byl dříve alternativní postup

povolený ve standardu. Tento typ transakcí nebyl dosud pro Skupinu relevantní a bude

aplikován na případné nové transakce.

Novela standardu IAS 1 — Sestavování a prezentování účetní závěrky 

(účinnost od 1. ledna 2OO9)

Novela standardu především zavádí tzv. „výkaz úplného výsledku“ (statement of

comprehensive income). Tento výkaz umožní uživatelům finančních výkazů analyzovat změny

ve vlastním jmění Skupiny v důsledku transakcí s vlastníky z jejich vlastnického titulu

(jako je výplata dividend, odkupy akcií) odděleně od změn z ostatních titulů (jako jsou

transakce s třetími stranami). Novelizovaný standard poskytuje možnost vykazovat položky

výnosů a nákladů a ostatních komponent výkazu úplného výsledku buď v jednom výkazu

úplného výsledku s mezisoučty, nebo ve dvou samostatných výkazech (samostatně výkaz zisku

a ztráty následován výkazem úplného výsledku). Skupina bude aplikovat tuto novelu pro

účetní období začínající 1. lednem 2OO9.

D.5. Hlavní použité předpoklady pro výpočet závazků z pojištění

Jak je uvedeno v kapitole A.5.1., Skupina od 17. ledna 2OO8 neovládá žádné subjekty

poskytující pojištění. Pojistné riziko Skupina neřídí.

E. Angažovanost vůči rizikům, cíle a postupy řízení rizik 

Tato část přílohy zahrnuje podrobné informace o angažovanosti Skupiny vůči rizikům a uvádí

popis metod, které vedení používá k řízení těchto rizik. Nejvýznamnější typy finančních

rizik, kterým je Skupina vystavena, jsou úvěrová rizika, rizika likvidity, tržní rizika

a operační rizika. Tržní rizika zahrnují riziko měnové, úrokové a riziko cen akcií.

Skupina podpisem příslušné smlouvy o vzniku společnosti Generali PPF Holding B.V. 

(viz kapitola G.1.) přišla o rozhodující vliv nad subjekty poskytujícími pojištění,

a proto již pojistné riziko není relevantní.

Představenstvo Skupiny je zodpovědné za řízení rizik Skupiny. Představenstvo založilo

výbor pro aktiva a pasiva (ALCO) a odbor řízení úvěrových rizik Skupiny, které jsou

zodpovědné za rozvoj a monitorování politiky řízení rizik ve svých příslušných oblastech.

Oba zmíněné orgány podávají představenstvu pravidelné hlášení o svých aktivitách.
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Jednotlivé metody řízení rizik Skupiny jsou stanoveny tak, aby identifikovaly

a analyzovaly rizika, kterým Skupina čelí, stanovily přijatelné limity pro tato rizika

a jejich kontroly a monitorovaly rizika a dodržování stanovených limitů. Metody řízení

rizika a jejich složky jsou pravidelně posuzovány tak, aby odrážely změny tržních

podmínek a poskytovaných produktů a služeb. Skupina prostřednictvím školení, manažerských

standardů a procedur vytváří funkční a efektivní kontrolní prostředí, ve kterém všichni

zaměstnanci rozumějí svým rolím a povinnostem.

Řízení rizik vyplývajících z účasti v zahraničních dceřiných podnicích a rizik vzešlých

z finančních instrumentů je klíčovou oblastí podnikání společnosti a nezbytným prvkem

jejích aktivit. Hlavním rizikem souvisejícím s účastí v zahraničních dceřiných podnicích

je riziko trvalého snížení hodnoty v důsledku negativních ekonomických podmínek, pohybů

měnových kurzů a dále riziko likvidity s ohledem na silný růst, ke kterému dochází na

nově se rozvíjejících trzích. Tato rizika Společnost řídí zejména monitorováním vývoje

na zahraničních trzích, používáním robustního procesu investičního rozhodování a odborným

řízením likvidity. V oblasti finančních instrumentů je společnost vystavena rizikům

souvisejícím s úvěrovou angažovaností, pohyby úrokových a měnových kurzů. 

Veškeré skutečnosti uvedené v následujících kapitolách se týkají Skupiny bez její

pojišťovací části, kterou Skupina již neovládá (viz A.5.1.). Řízení rizik u nově

založeného pojišťovacího holdingu Generali PPF Holding B.V. se opírá o pravidla

a principy skupiny Generali. Skupina (PPF Group N.V.) situaci v pojišťovacím holdingu

z pozice menšinového akcionáře pravidelně monitoruje a analyzuje v rámci vykonávání svého

podstatného vlivu prostřednictvím pravidel řízení dohodnutých se skupinou Generali.

E.1. Finanční deriváty 

Skupina drží různé druhy finančních derivátů jak k obchodování, tak pro účely řízení

rizik. Tato kapitola se věnuje charakteristice jednotlivých derivátů, které Skupina

využívá. Detailní informace o cílech a strategiích Skupiny týkajících se jednotlivých

typů derivátů jsou uvedeny v následujících bodech této kapitoly. Informace o charakteru

a podstatě derivátů, které jsou otevřené k datu účetní závěrky, jsou dále uvedeny

v dalších bodech této kapitoly.

Finanční deriváty používané Skupinou zahrnují swapy, futures, forwardy, opce a další obdobné

typy smluv, jejichž reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokových sazeb, měnových

kurzů, hodnoty cenných papírů nebo cenových indexů. Deriváty mají buď formu standardních

smluv dojednaných prostřednictvím regulovaných trhů (označovaných jako burzovní nástroje),

nebo smluv dojednaných individuálně mimo burzu (označovaných jako OTC nástroje). Charak-

teristika hlavních druhů derivátů, které Skupina využívá, je uvedena níže.
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E.1.1. Swapy

Swapy jsou smlouvy dojednané mimo burzu mezi Skupinou a protistranami o výměně budoucích

peněžních toků založených na dohodnutých nominálních hodnotách. Mezi swapy, které Skupina

běžně používá, patří úrokové swapy a měnové swapy. V případě úrokových swapů Skupina

směňuje s protistranami ve stanovených intervalech rozdíl mezi pevnou a proměnlivou úro-

kovou platbou vypočítaný v závislosti na sjednané nominální hodnotě. Měnové swapy

představují směnu úrokových plateb a jistin v různých měnách. Skupina je vystavena úvě-

rovému riziku z titulu nesplnění smluvního závazku příslušnou protistranou a tržním

rizikům plynoucím z možného nepříznivého vývoje úrokových sazeb ve vztahu k sazbám

sjednaným ve smlouvě nebo z pohybu směnných kurzů.

E.1.2. Futures a forwardové smlouvy 

Futures a forwardové smlouvy představují závazky koupit nebo prodat určitý finanční

nástroj, měnu, komoditu nebo index ke stanovenému budoucímu datu za určitou cenu a mohou

být vypořádány v hotovosti nebo prostřednictvím jiného finančního aktiva. Forwardové

kontrakty v sobě nesou úvěrové riziko, které je dáno protistranou obchodu, a tržní

riziko, které plyne ze změny tržních cen týkajících se sjednaných částek.

E.1.3. Opce 

Opce jsou finanční deriváty, které dávají kupujícímu právo, ale ne povinnost nakoupit za

opční prémii (call opce) nebo prodat (put opce) vypisovateli opce podkladové aktivum za

předem sjednanou, takzvanou realizační cenu v určitém dni nebo v období před určitým

dnem. Skupina kupuje/prodává opce na úrokové sazby, měnové kurzy, opce na akcie a indexy

a úvěrové swapy typu default. Opce na úrokové sazby, zahrnující cap a floor dohody, se

používají jako zajištění rizika vzestupu či poklesu úrokových sazeb. Tyto opce poskytují

ochranu proti změnám úrokových sazeb nástrojů s proměnlivou sazbou pod či nad určenou

úroveň. Opce na měnové kurzy poskytují ochranu proti vzestupu či poklesu měnových kurzů.

Skupina jako kupující mimoburzovních opcí je vystavena tržním rizikům a úvěrovému riziku,

protože smluvní strana je povinna platit podle smluvních podmínek, pokud Skupina uplatní

opci. Jako vypisovatel mimoburzovních opcí je Skupina vystavena tržním rizikům a úvě-

rovému riziku, protože je povinna platit v případě, že je opce uplatněna protistranou.

E.2. Úvěrová rizika

Úvěrové riziko je riziko finančních ztrát vznikajících jako výsledek neplnění závazků

vůči Skupině ze strany dlužníků nebo jiných protistran. Ohrožení Skupiny kreditním

rizikem je z největší části spojeno s poskytováním spotřebitelského financování privátním

zákazníkům, což je hlavní předmět podnikání společnosti. Pro účely řízení rizik rozděluje

Skupina zákazníky do několika skupin, z nichž nejvýznamnější jsou spotřebitelské úvěry,

revolvingové úvěry, hotovostní úvěry, úvěry na pořízení nového automobilu a hypoteční
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úvěry. Portfolio úvěrů neobsahuje žádné významné individuální položky, protože je tvořeno

velkým počtem úvěrů s relativně malými splatnými částkami. Zbytek úvěrové angažovanosti

Skupiny se týká finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo

výnosů a finančních aktiv k prodeji.

Představenstvo Skupiny postoupilo zodpovědnost za řízení úvěrového rizika Úvěrovému

výboru. Samostatné oddělení úvěrového rizika, podřízené Úvěrovému výboru, je zodpovědné

za dohled nad úvěrovým rizikem společnosti včetně:

• vytváření metod řízení úvěrových rizik ve spolupráci s obchodními útvary zodpovída-

jícími za posuzování bonity, politiky underwritingu, postupů vymáhání úvěrů po splat-

nosti a vykazování rizik podle útvarů a kategorie úvěru;

• zřízení autorizačních postupů pro schvalování a obnovování úvěrových rámců. Autori-

zační limity jsou přidělovány managementu příslušného útvaru s tím, že v případech

s velkou angažovaností či novými druhy angažovanosti je nutné schválení na úrovni mana-

gementu celé Skupiny. V rámci racionalizace underwritingu úvěrů provozuje Skupina

jediný centrální systém správy úvěrů;

• průběžné monitorování výkonnosti jednotlivých okruhů úvěrové angažovanosti Skupiny

podle zemí, kategorií produktů a distribučních kanálů;

• stanovování limitů pro omezení koncentrace úvěrového rizika v jednotlivých zemích,

kategoriích produktů či distribučních kanálech;

• sledování dodržování odsouhlasených limitů obchodními útvary;

• poskytování konzultací, podpory a odborných dovedností obchodním útvarům za účelem

udržení moderních metod řízení úvěrového rizika v rámci společnosti.

Skupina neustále monitoruje vývoj jednotlivých úvěrových rizik, a to na úrovni jednot-

livých útvarů i na úrovni Skupiny jako celku. Uplatňuje přitom celou řadu kritérií včetně

četnosti pozdních plateb, četnosti nesplnění závazků či účinnosti vymáhacích postupů.

Skupina má aktivní program prevence a zjišťování úvěrových podvodů. Odbor řízení úvě-

rových rizik Skupiny pravidelně informuje představenstvo o vývoji v oblasti úvěrových

rizik. 
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Níže uvedená tabulka znázorňuje angažovanost Skupiny vůči úvěrovému riziku:

ÚVĚRY A PŮJČKY NEBANKOVNÍM SUBJEKTŮM

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 2OO6 

Pohledávky, na které se tvoří opravná položka jednotlivě

celkem brutto 8 15 

opravná položka (2) (2)

účetní hodnota 6 13 

Pohledávky, na které se tvoří opravná položka kolektivně

O—9O dnů po splatnosti 2 387 1 396 

91—365 dnů po splatnosti 211 165 

>365 dnů po splatnosti 141 76 

celkem brutto 2 739 1 637 

opravná položka (359) (23O)

účetní hodnota 2 38O 1 4O7 

Pohledávky, které nejsou ani po splatnosti, ani na ně nebyla vytvořena opravná položka

účetní hodnota 215 294 

Skupina CZIH

celkem brutto n/a 197

opravná položka n/a (197)

účetní hodnota n/a — 

Účetní hodnota celkem 2 6O1 1 714 

Skupina nemá žádné pohledávky po splatnosti, na které by nebyla vytvořena opravná

položka. 

Úvěry a půjčky poskytnuté Skupinou nebankovním subjektům jsou zajištěny zástavním právem

k nemovitostem, dluhovým či majetkovým cenným papírům a přijatými zárukami. Úvěry a půjč-

ky bankám jsou nezajištěné s výjimkou reverzních repo operací a výpůjček cenných papírů.

Tyto transakce probíhají za obvyklých podmínek jako standardní aktivity poskytování úvěrů

či půjčení/vypůjčení cenných papírů.
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V následující tabulce je uvedena analýza reálné hodnoty přijatého zajištění:

ÚVĚRY ÚVĚRY ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY A PUJČKY 

A PŮJČKY A PŮJČKY NEBANKOVNÍM NEBANKOVNÍM

BANKÁM BANKÁM SUBJEKTŮM SUBJEKTŮM

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 2OO6 2OO7 2OO6 

Vztahující se k pohledávkám, na které se tvoří 

opravná položka jednotlivě — — 65 126

Nemovitosti — — 1 —

Ostatní — — 64 126

Vztahující se k pohledávkám, na které se tvoří 

opravná položka kolektivně — — 71 49

Vztahující se k pohledávkám, které nejsou po splatnosti 

ani na ně nebyla vytvořena opravná položka 141 536 44O 465

Přijaté cenné papíry v rámci reverzních repo operací 1O8 26O 22 58

Ostatní 33 276 418 4O7

Celkem 141 536 576 64O

Úvěrové riziko se koncentruje tam, kde mají určité skupiny protistran podobné ekonomické

vlastnosti, a v důsledku toho by změny ekonomických a jiných podmínek působily obdobně

na jejich schopnost dostát smluvním závazkům. 

Následující tabulky znázorňují ekonomické a územní koncentrace úvěrových rizik:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO7 2OO6 2OO6

Koncentrace rizika dle obchodních odvětví

Sektor finančních služeb 637 14,11 % 2 OO9 29,8O %

Veřejný sektor 52 1,16 % 1 732 25,69 %

Informační a komunikační technologie 72 1,61 % 2 O,O3 %

Telekomunikace 28 O,62 % 11 O,17 %

Stavebnictví 122 2,71 % 34 O,51 %

Půjčky drobným klientům 3 289 72,89 % 2 O81 3O,87 %

ostatní 313 6,91 % 872 12,93 %

Celkem 4 513 1OO,OO % 6 741 1OO,OO %

Koncentrace rizika dle území

Česká republika 1 351 29,94 % 3 759 55,76 %

Slovenská republika 224 4,96 % 269 4,OO %

Rusko 2 33O 51,63 % 1 3O8 19,41 %

Nizozemsko 19 O,43 % 185 2,75 %

Kypr 14 O,31 % 44 O,66 %

ostatní země EU 28 O,63 % 887 13,16 %

ostatní 547 12,11 % 289 4,27 %

Celkem 4 513 1OO,OO % 6 741 1OO,OO %
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Částky uvedené v tabulkách představují maximální účetní ztrátu, která by byla zaúčtována

k datu účetní závěrky v případě, že by smluvní strana nesplnila ani zčásti svůj smluvní

závazek a zjistilo by se, že poskytnuté zástavy či zajištění mají nulovou hodnotu. Tyto

částky proto vysoce převyšují očekávané ztráty, které jsou zahrnuty do rezervy na nedo-

bytné pohledávky. Tabulka zahrnuje mimorozvahové položky (kapitola F.32.1.) a finanční

aktiva s výjimkou akcií a podílů zajistitelů na pojistně—technických rezervách.

E.3. Riziko likvidity

Riziko likvidity vyplývá obecně z financování činnosti Skupiny a řízení jejích pozic.

Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva pomocí zdrojů s odpovídající splatností

a úrokovou sazbou, riziko neschopnosti odprodat dané aktivum za přiměřenou cenu

a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich

splatnosti.

Přístup Skupiny k řízení likvidity spočívá v zabezpečení dostatečné likvidity, to znamená

schopnosti úhrady všech jejích splatných závazků za běžných i mimořádných okolností, aniž

by došlo k významným ztrátám nebo poškození reputace Skupiny. Politika likvidity, jakož

i veškeré související postupy a prognózy pozic likvidity podléhají přezkoumání

a schválení ze strany Výboru ALCO.

Odbor treasury Skupiny shromažďuje od jednotlivých útvarů a holdingových společností

informace o splatnosti jednotlivých finančních aktiv a závazků a podklady k plánovaným

peněžním tokům, které vyplývají z plánovaných budoucích obchodů. K zabezpečení dostatečné

likvidity udržuje Skupina portfolio likvidních aktiv. Denní pozice likvidity je monito-

rována a je pravidelně testována při různých scénářích týkajících se normálních i nepří-

znivých tržních podmínek. Jednotlivé scénáře se soustřeďují na dostupnou likviditu na

trzích v podobě různých instrumentů, na charakteristiku souvisejících rizik a jejich

dopadu na podnikatelskou činnost Skupiny a dále na dostupné nástroje řízení rizika

likvidity a na prevenci. 

Skupina má k dispozici celou řadu zdrojů financování. Likvidní prostředky se získávají

prostřednictvím širokého spektra různých instrumentů včetně depozit, bankovních úvěrů,

emisí obligací a sekuritizace. V lednu 2OO8 získala Skupina syndikovaný úvěr (viz kapi-

tola A.3.) s významným dopadem na její pozici likvidity. Díky novému úvěru došlo ke

zlepšení pružnosti financování, k diverzifikaci zdrojů financování a obecně ke snížení

finančních nákladů. Vedení se snaží udržovat rovnováhu mezi kontinuitou financování

a její pružností, a to pomocí závazků s různou splatností.
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Následující tabulky uvádějí analýzu finančního majetku a závazků Skupiny dle splatnosti

na základě doby zbývající do termínu splatnosti. Viz také kapitola A.5. ohledně dopadu

transakce s Generali na likviditu Skupiny.

V MIL. EUR, ZA ROK MÉNĚ NEŽ OD 1 OD 3 MĚSÍCŮ OD 1 ROKU VÍCE NEŽ BEZ CELKEM

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 1 MĚSÍC DO 3 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU DO 5 LET 5 LET SPECIFIKACE

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů nebo výnosů 

určená k obchodování 3 3 2O 41 1O 37 114

Dluhopisy a ostatní cenné 

papíry s pevným výnosem 

určené k obchodování — 1 — 41 1O — 52

Akcie a ostatní cenné  

papíry s proměnlivým výnosem 

určené k obchodování — — — — — 37 37

Kladné reálné 

hodnoty derivátů 3 2 2O — — — 25

Finanční aktiva k prodeji 2 19 — — — 223 244

Dlužné cenné papíry 2 19 — — — — 21

Akcie a ostatní cenné papíry

s proměnlivým výnosem — — — — — 223 223

Úvěry a pohledávky 611 271 1 19O 975 17O 19 3 236

Úvěry a půjčky bankám 479 56 4O 7 — 19 6O1

Úvěry a půjčky 

nebankovním subjektům 125 191 1 147 968 17O — 2 6O1

Pohledávky 7 24 3 — — — 34

Peníze a peněžní ekvivalenty 321 — — — — — 321

Finanční aktiva celkem 937 293 1 21O 1 O16 18O 279 3 915
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V MIL. EUR, ZA ROK MÉNĚ NEŽ OD 1 OD 3 MĚSÍCŮ OD 1 ROKU VÍCE NEŽ BEZ CELKEM

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 1 MĚSÍC DO 3 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU DO 5 LET 5 LET SPECIFIKACE

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů určená 

k obchodování 42 2 22 35 16 559 676

Dluhopisy a ostatní cenné 

papíry s pevným výnosem 

určené k obchodování 2O — 17 23 13 — 73

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým výnosem 

určené k obchodování — — — — — 559 559

Kladné reálné hodnoty 

derivátů 22 2 5 12 3 — 44

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů neurčená 

k obchodování 1O 47 2O9 1 O5O 1 321 463 3 1OO

Dluhopisy a ostatní cenné 

papíry s pevným výnosem, 

které nejsou určeny 

k obchodování 1O 47 2O9 1 O5O 1 321 1 2 638

Akcie a ostatní cenné papíry 

s proměnlivým výnosem, 

které nejsou určeny 

k obchodování — — — — — 462 462

Finanční aktiva určená k prodeji — 2 — 15 17O 4O 227

Dlužné cenné papíry — 2 — 15 17O — 187

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým výnosem — — — — — 4O 4O

Finanční aktiva držená 

do splatnosti — — — 4O 34 — 74

Dluhopisy a ostatní cenné 

papíry s pevným výnosem — — — 4O 34 — 74

Úvěry a pohledávky 1 183 226 747 641 69 13 2 879

Úvěry a půjčky bankám 914 7 1 — — 6 928

Úvěry a půjčky nebankovním 

subjektům 186 14O 695 633 6O — 1 714

Pohledávky 83 79 51 8 9 7 237

Peníze a peněžní ekvivalenty 41O — — — — — 41O

Finanční aktiva celkem 1 645 277 978 1 781 1 61O 1 O75 7 366
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V MIL. EUR, ZA ROK MÉNĚ NEŽ OD 1 OD 3 MĚSÍCŮ OD 1 ROKU VÍCE NEŽ BEZ CELKEM

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 1 MĚSÍC DO 3 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU DO 5 LET 5 LET SPECIFIKACE

Závazky z emitovaných 

cenných papírů 647 1O5 34O 366 — — 1 458

Závazky 43 16 24 1 — 16 1OO

Finanční závazky oceňované 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů 29 9 12 — — — 5O

Záporné reálné 

hodnoty derivátů 6 9 12 — — — 27

Závazek prodat cenné papíry 23 — — — — — 23

Závazky vůči bankám 46O 27 319 5 42 — 853

Závazky vůči nebankovním 

subjektům 596 18 64 42 — 8 728

Finanční závazky celkem 1 775 175 759 414 42 24 3 189

V MIL. EUR, ZA ROK MÉNĚ NEŽ OD 1 OD 3 MĚSÍCŮ OD 1 ROKU VÍCE NEŽ BEZ CELKEM

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 1 MĚSÍC DO 3 MĚSÍCŮ DO 1 ROKU DO 5 LET 5 LET SPECIFIKACE

Finanční závazky z investičních 

smluv s prvky dobrovolné 

spoluúčasti 8 19 87 378 684 — 1 176

Zaručené závazky z investičních 

smluv s prvky dobrovolné 

spoluúčasti 8 19 84 368 665 — 1 144

Závazky z investičních 

smluv vyplývající z prvků 

dobrovolné spoluúčasti — — 3 1O 19 — 32

Závazky z emitovaných 

cenných papírů 45 76 52 782 — — 955

Závazky 127 58 67 6 — 12 27O

Finanční závazky oceňované reálnou 

hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů 25 4 4 1 9 — 43

Záporné reálné hodnoty 

derivátů 14 4 4 1 9 — 32

Závazek prodat cenné papíry 11 — — — — — 11

Závazky vůči bankám 52 43 156 — — — 251

Závazky vůči nebankovním 

subjektům 399 57 184 13 — 2O 673

Finanční závazky celkem 656 257 55O 1 18O 693 32 3 368
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E.4. Tržní riziko

Tržním rizikem se rozumí riziko, že vývoj tržních cen, popř. úrokových sazeb či měnových

kurzů, event. cen majetkových cenných papírů ovlivní hospodářské výsledky Skupiny či hodnotu

jí vlastněných finančních instrumentů. Cílem řízení tržních rizik je řídit a kontrolovat

angažovanost vůči tržnímu riziku a udržovat ho v rámci přijatelných parametrů.

Většina tržních rizik, kterým je Skupina vystavena, vzniká v souvislosti s financováním

aktivit Skupiny pomocí závazků znějících na cizí měnu a zároveň z případné rozdílné

splatnosti úročených aktiv oproti závazkům.

Skupina řídí použití svých nástrojů určených k obchodování s ohledem na změny tržních

podmínek. Angažovanost vůči tržnímu riziku je formálně řízena v souladu s rizikovými

limity nebo s rámcem, který určilo vrcholové vedení, formou nákupu či prodeje nástrojů

či formou vzájemné kompenzace jednotlivých pozic.

E.4.1. Úrokové riziko

Podnikání Skupiny je vystaveno riziku kolísání úrokových sazeb v rozsahu, v jakém aktiva

(včetně finančních investic) a pasiva nabývají splatnosti nebo se přeceňují v různých

časových okamžicích a v různé výši. V případě aktiv a pasiv s pohyblivou úrokovou sazbou

je Skupina také vystavena riziku změn úrokových sazeb v souvislosti s cash flow, které

spočívá v tom, že různé nástroje s pohyblivou sazbou mají odlišné charakteristiky, co

se týče přeceňování.

Řízení úrokového rizika se opírá především o GAP analýzu a stanovování předem schválených limitů

na různá přeceňovací pásma. Rozhodujícím orgánem dozoru nad plněním těchto limitů je Výbor ALCO.

V rámci řízení této pozice používá Skupina mj. i úrokové deriváty (viz kapitola F.4.). 

Úrokové deriváty jsou používány zejména pro překlenutí nesouladu mezi přeceněním aktiv

a pasiv. Dále Skupina uzavírá kontrakty na úrokové swapy s cílem zafixovat úrokové sazby

ze svých přijatých úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou na určité výši.

Kromě GAP analýzy se pro účely řízení úrokového rizika používá i monitorování citlivosti

finančních aktiv a pasiv Skupiny na různé scénáře vývoje úrokových sazeb, a to standardní

i nestandardní. Mezi uvažované standardní scénáře patří např. vzestup, popř. propad

o 1OO bazických bodů paralelně u všech výnosových křivek po celém světě. V takovém

případě by došlo ke zvýšení, popř. snížení čistého úrokového výnosu za rok končící

31. prosincem 2OO7 o 16 mil. EUR (za rok končící 31. prosincem 2OO6 o 8 mil. EUR). Výše

uvedená analýza citlivosti vychází z amortizovaných pořizovacích cen aktiv a pasiv. 

Následující tabulky uvádějí přehled citlivosti hodnoty finančních aktiv a závazků Skupiny

na změny úrokových sazeb ke dni účetní závěrky. Účetní hodnota aktiv a závazků citlivých

na úrokové sazby a hodnota podkladového nástroje swapů a ostatních finančních derivátů

jsou vykázány v obdobích, kdy nabudou splatnosti nebo kdy proběhne příští přecenění tržní

cenou dle aktuální úrokové sazby. Určité kategorie finančních aktiv a závazků jsou

v tabulce vykázány na základě odhadovaných, nikoliv smluvních termínů splatnosti. Tímto
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způsobem jsou zohledněny pravděpodobné předčasné splátky. Položky jsou přiřazeny jednot-

livým pásmům doby splatnosti podle data dalšího přecenění smluvní úrokové sazby nebo

očekávaného data splatnosti podle toho, které z nich nastane dříve.

EFEKTIVNÍ MÉNĚ OD 3 OD 1 ROKU OD 2 VÍCE BEZ CELKEM

V MIL. EUR, ZA ROK ÚROKOVÁ NEŽ MĚSÍCŮ DO 2 LET DO 5 LET NEŽ SPECIFIKACE

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 MÍRA 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 5 LET

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů určená 

k obchodování — 16 24 1O 17 1O 37 114

Dluhopisy a ostatní 

cenné papíry s pevným 

výnosem určené 

k obchodování 6,9O % 11 4 1O 17 1O — 52

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým 

výnosem určené 

k obchodování — — — — — — 37 37

Kladné reálné hodnoty 

derivátů — 5 2O — — — — 25

Finanční aktiva k prodeji — 21 — — — — 223 244

Dlužné cenné papíry 4,O3 % 21 — — — — — 21

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým 

výnosem — — — — — — 223 223

Úvěry a pohledávky — 1 O17 1 125 6O7 3O3 165 19 3 236

Úvěry a půjčky bankám 4,18 % 535 4O 7 — — 19 6O1

Úvěry a půjčky 

nebankovním subjektům 33,59 % 451 1 O83 6OO 3O3 165 (1) 2 6O1

Pohledávky — 31 2 — — — 1 34

Peníze a peněžní 

ekvivalenty 2,15 % 321 — — — — — 321

Finanční aktiva celkem — 1 375 1 149 617 32O 175 279 3 915
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EFEKTIVNÍ MÉNĚ OD 3 OD 1 ROKU OD 2 VÍCE BEZ CELKEM

V MIL. EUR, ZA ROK ÚROKOVÁ NEŽ MĚSÍCŮ DO 2 LET DO 5 LET NEŽ SPECIFIKACE

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 MÍRA 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 5 LET

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů nebo výnosů 

určená k obchodování — 54 36 13 9 5 559 676

Dluhopisy a ostatní 

cenné papíry s pevným 

výnosem určené 

k obchodování 4,83 % 28 18 13 9 5 — 73

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým 

výnosem určené 

k obchodování — — — — — — 559 559

Kladné reálné hodnoty 

derivátů — 26 18 — — — — 44

Finanční aktiva oceňovaná 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů neurčená 

k obchodování — 158 435 184 69O 1 17O 463 3 1OO

Dluhopisy a ostatní cenné 

papíry s pevným výnosem, 

které nejsou určeny 

k obchodování 4,2O % 158 435 184 69O 1 17O 1 2 638

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým 

výnosem, které nejsou 

určeny k obchodování — — — — — — 462 462

Finanční aktiva určená k prodeji — 4 1 1O 4 168 4O 227

Dlužné cenné papíry 3,71 % 4 1 1O 4 168 — 187

Akcie a ostatní cenné 

papíry s proměnlivým 

výnosem — — — — — — 4O 4O

Finanční aktiva držená 

do splatnosti — — — — 4O 34 — 74

Dlužné cenné papíry 7,6O % — — — 4O 34 — 74

Úvěry a pohledávky — 1 497 772 311 245 39 15 2 879

Úvěry a půjčky bankám 3,47 % 921 1 — — — 6 928

Úvěry a půjčky 

nebankovním subjektům 35,44 % 415 72O 31O 238 31 — 1 714

Pohledávky O,O4 % 161 51 1 7 8 9 237

Peníze a peněžní ekvivalenty 2,69 % 41O — — — — — 41O

Finanční aktiva celkem 2 123 1 244 518 988 1 416 1 O77 7 366
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EFEKTIVNÍ MÉNĚ OD 3 OD 1 ROKU OD 2 VÍCE BEZ CELKEM

V MIL. EUR, ZA ROK ÚROKOVÁ NEŽ MĚSÍCŮ DO 2 LET DO 5 LET NEŽ SPECIFIKACE

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 MÍRA 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 5 LET

Závazky z emitovaných 

cenných papírů 8,3O % 951 34O 78 89 — — 1 458

Závazky — 64 2O — — — 16 1OO

Finanční závazky oceňované 

reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů nebo výnosů 2,O4 % 38 12 — — — — 5O

Záporné reálné hodnoty 

derivátů — 15 12 — — — — 27

Závazek prodat 

cenné papíry 4,58 % 23 — — — — — 23

Závazky vůči bankám 7,O4 % 49O 316 1 4 42 — 853

Závazky vůči nebankovním 

subjektům 2,19 % 614 63 43 — — 8 728

Finanční závazky celkem — 2 157 751 122 93 42 24 3 189

EFEKTIVNÍ MÉNĚ OD 3 OD 1 ROKU OD 2 VÍCE BEZ CELKEM

V MIL. EUR, ZA ROK ÚROKOVÁ NEŽ MĚSÍCŮ DO 2 LET DO 5 LET NEŽ SPECIFIKACE

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 MÍRA 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 5 LET

Finanční závazky z investičních 

smluv s prvky dobrovolné 

spoluúčasti — 27 87 96 282 684 — 1 176

Zaručený závazek 

z investičních smluv 

s prvky dobrovolné 

spoluúčasti O,11 % 27 84 93 275 665 — 1 144

Závazky z investičních 

smluv vyplývající z prvků 

dobrovolné spoluúčasti — — 3 3 7 19 — 32

Závazky z emitovaných 

cenných papírů 7,O6 % 46O 121 373 1 — — 955

Závazky — 184 67 4 2 — 13 27O

Finanční závazky oceňované 

reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů nebo výnosů — 3O 9 4 — — — 43

Záporné reálné hodnoty 

derivátů — 19 9 4 — — — 32

Závazek prodat 

cenné papíry 3,62 % 11 — — — — — 11

Závazky vůči bankám 7,15 % 95 156 — — — — 251

Závazky vůči nebankovním 

subjektům 3,89 % 457 183 13 — — 2O 673

Finanční závazky celkem 1 253 623 49O 285 684 33 3 368
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E.4.2. Riziko volatility cen akcií

Riziko volatility ceny akcií ovlivňuje reálnou hodnotu investic do akcií a jiných

nástrojů, které odvozují svoji cenu od ceny akcií či akciových indexů. 

Skupina řídí své investice do akcií v souladu s měnícími se podmínkami na trhu

a uplatňuje zásadu diverzifikace rizika.

E.4.3. Měnové riziko

Skupina je vystavena měnovým rizikům v důsledku transakcí v cizích měnách a aktiv a pasiv

denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko vzniká, když skutečná či odhadovaná aktiva

vedená v cizí měně jsou buď vyšší, nebo nižší než pasiva vedená ve stejné měně.

Hlavní angažovanost Skupiny se váže na státy Evropy a Spojené státy americké a s těmito

oblastmi jsou spojena i její měnová rizika. Měny, které jsou posuzovány při ocenění

rizika, jsou euro („EUR“), americký dolar („USD“), slovenská koruna („SKK“) a ruský rubl

(„RUB“). Funkční měnou, v níž Skupina vykazuje konsolidovanou účetní závěrku, je česká

koruna („Kč“), a proto změny měnových kurzů české koruny vůči těmto měnám (a posléze

udávané v EUR) ovlivňují konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.

Angažovanost Skupiny vůči měnovým rizikům v důsledku jejích transakcí v cizích měnách

působí vznik zisků a ztrát kurzových rozdílů, které jsou účtovány do výkazu zisku

a ztráty. Tato angažovanost vůči měnovému riziku zahrnuje peněžní majetek a závazky

společností v rámci Skupiny, které nejsou denominovány ve funkční měně příslušné

společnosti ze Skupiny. Skupina zajišťuje, aby čistá angažovanost vůči měnovému riziku

na straně peněžního majetku a závazků v cizích měnách byla na přijatelné úrovni, a to

prostřednictvím nákupu a prodeje cizích měn za spotové kurzy nebo prostřednictvím využití

krátkodobých FX operací (operací s cizoměnovými nástroji). Společnost má rovněž investice

do subjektů podnikajících v zahraničí, jejichž čistá aktiva jsou vystavena riziku převodu

cizích měn.
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Následující tabulka uvádí finanční aktiva a závazky v členění dle hlavních měn:

V MIL. EUR, ZA ROK 

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 EUR USD SKK RUB OSTATNÍ CELKEM

Finanční aktiva oceňovaná reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů určená k obchodování 9 14 — 5 1O 38

Dluhopisy a ostatní cenné papíry 
s pevným výnosem určené 
k obchodování 9 1O — 4 2 25
Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem určené 
k obchodování — 4 — — 8 12
Kladné reálné hodnoty derivátů — — — 1 — 1

Finanční aktiva k prodeji 232 — — — 2 234
Dlužné cenné papíry — — — — 2 2
Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem 232 — — — — 232

Úvěry a pohledávky 98 324 126 1 67O 18O 2 398
Úvěry a půjčky bankám 93 155 2 8 26 284
Úvěry a půjčky 
nebankovním subjektům 4 169 122 1 64O 153 2 O88
Pohledávky 1 — 2 22 1 26

Peníze a peněžní ekvivalenty 24 71 — 182 2O 297
Finanční aktiva v cizích měnách celkem 363 4O9 126 1 857 212 2 967

V MIL. EUR, ZA ROK 

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 EUR USD SKK RUB OSTATNÍ CELKEM

Finanční aktiva oceňovaná reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů určená k obchodování 1O1 25O 28 36 4 419

Dluhopisy a ostatní cenné papíry 
s pevným výnosem určené 
k obchodování 8 2O 1 35 — 64
Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem určené 
k obchodování 9O 229 27 — 4 35O
Kladné reálné hodnoty derivátů 3 1 — 1 — 5

Finanční aktiva oceňovaná reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů neurčená k obchodování 372 1OO 76 — 18 566

Dluhopisy a ostatní cenné papíry 
s pevným výnosem, které nejsou 
určeny k obchodování 92 44 75 — 17 228
Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem, které 
nejsou určeny k obchodování 28O 56 1 — 1 338

Finanční aktiva určená k prodeji 31 13 — — — 44
Dlužné cenné papíry 31 8 — — — 39
Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem — 5 — — — 5

Úvěry a pohledávky 13 155 124 941 167 1 4OO
Úvěry a půjčky bankám 1O 9O 1O 8 4 122
Úvěry a půjčky 
nebankovním subjektům 2 54 95 915 16O 1 226
Pohledávky 1 11 19 18 3 52

Peníze a peněžní ekvivalenty 15 1O2 2 89 25 233
Podíly zajistitelů na 
pojistně-technických rezervách — — 3 — — 3
Finanční aktiva v cizích měnách celkem 532 62O 233 1 O66 214 2 665
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V MIL. EUR, ZA ROK 

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 EUR USD SKK RUB OSTATNÍ CELKEM

Závazky z emitovaných cenných papírů 116 392 — 47O — 978

Závazky 6 3 6 18 7 4O

Ostatní závazky — — — 7 — 7

Finanční závazky oceňované reálnou 

hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů — — — 24 — 24

Záporné reálné hodnoty derivátů — — — 24 — 24

Závazky vůči bankám 682 2 77 — 7 768

Závazky vůči nebankovním subjektům 1O 65 — 217 52 344

Finanční závazky v cizích 
měnách celkem 814 462 83 736 66 2 161

Čistá devizová pozice (451) (52) 43 1 121 146 8O6 

V MIL. EUR, ZA ROK 

KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 EUR USD SKK RUB OSTATNÍ CELKEM

Závazky z emitovaných cenných papírů 115 323 — 234 — 672

Závazky 3 5 2O 2O 5 53

Ostatní závazky — — — 4 1 5

Finanční závazky oceňované reálnou 

hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů 8 — — 5 — 13

Záporné reálné hodnoty derivátů 8 — — 5 — 13

Závazky vůči bankám — — 65 156 1 222

Závazky vůči nebankovním subjektům 9 195 — 91 44 339

Finanční závazky v cizích měnách 
celkem 134 525 85 51O 51 1 3O5

Čistá devizová pozice 398 95 148 556 163 1 36O
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Následující tabulka uvádí smluvní částky forwardových smluv, futures a opcí ve vlast-

nictví Skupiny s podrobnými údaji o sjednaných měnových kurzech a zbytkové splatnosti.

Částky v cizích měnách jsou přepočteny kurzem platným k datu účetní závěrky:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Nákup EUR

Do 3 měsíců 385 193

Od 3 měsíců do 1 roku 5O4 4

Více než 1 rok — 469

Celkem 889 666

Prodej EUR

Do 3 měsíců 523 373

Od 3 měsíců do 1 roku 516 9

Více než 1 rok — 48O

Celkem 1 O39 862

Nákup USD

Do 3 měsíců 58O 83

Od 3 měsíců do 1 roku 357 223

Celkem 937 3O6

Prodej USD

Do 3 měsíců 449 331

Od 3 měsíců do 1 roku 557 —

Více než 1 rok — 24

Celkem 1 OO6 355

Nákup RUB

Do 3 měsíců 5 —

Od 3 měsíců do 1 roku 7 —

Celkem 12 —

Prodej RUB

Do 3 měsíců 596 199

Od 3 měsíců do 1 roku 323 223

Celkem 919 422

Nákup SKK

Do 3 měsíců — 12

Od 3 měsíců do 1 roku — 8

Celkem — 2O

Prodej SKK

Do 3 měsíců 9 3O

Od 3 měsíců do 1 roku 3O —

Více než 1 rok — 4

Celkem 39 34
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V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Nákup ostatní

Do 3 měsíců — 48

Celkem — 48

Prodej ostatní

Do 3 měsíců 49 36

Od 3 měsíců do 1 roku 35 —

Celkem 84 36

E.5. Provozní rizika

Provozní rizika představují rizika přímých nebo nepřímých ztrát, která vznikají v rámci

probíhajících procesů ve Skupině, řízením lidských zdrojů, zaváděním technologií a infra-

struktury a v důsledku externích faktorů jiných, než je riziko úvěrové, tržní a riziko

likvidity, např. z legislativních a zákonných požadavků a obecně akceptovaných standardů

korporátního jednání. Provozní rizika vznikají ve všech oblastech činnosti Skupiny a čelí

jim všechny obchodní entity.

Cílem Skupiny je řídit tato provozní rizika tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi zabrá-

něním vzniku finančních ztrát a poškozením reputace Skupiny na straně jedné a současně,

aby bylo dosaženo efektivity vynaložených nákladů a došlo k eliminaci kontrolních proce-

dur, které by omezovaly iniciativu a kreativitu na straně druhé.

Primární zodpovědnost za rozvoj a implementaci kontrolních mechanismů týkajících se

provozního rizika nese senior management Skupiny. Tato zodpovědnost je podporována

vytvářením standardů řízení provozního rizika v následujících oblastech:

• požadavky na vhodné oddělení povinností včetně nezávislé autorizace transakcí;

• požadavky na zpětné odsouhlasení a monitoring transakcí;

• shoda se zákonnými a jinými právními požadavky;

• dokumentace kontrol a procedur;

• požadavky na pravidelné posuzování provozních rizik a adekvátnosti kontrolních a jiných

procedur pro identifikovaná rizika;

• požadavky na reporting provozních škod a návrhů nápravných opatření;

• vypracovávání plánů pro mimořádné události;

• školení a profesní rozvoj;

• etické a podnikatelské standardy;

• omezení dopadu rizik včetně pojištění tam, kde je to efektivní.
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E.6. Zajištění rizik (hedging)

Skupina využívá finanční deriváty k řízení potenciálního dopadu úrokového a měnového

rizika. Pro tento účel je používáno několik typů finančních derivátů včetně úrokových

a měnových swapů, opcí, forwardových smluv a jiných derivátů. Účelem aktivit Skupiny

v rámci hedgingu je zabezpečení Skupiny před rizikem nepříznivého vývoje čisté výše

peněžních toků v důsledku pohybů úrokových sazeb nebo měnových kurzů, úvěrových ratingů

nebo tržních cen. Skupina provádí obchodní transakce za účelem ekonomického zajištění

v souladu se svou strategií v oblasti řízení rizik aktiv a pasiv.

Deriváty zajišťující úroková rizika jsou určeny k zajištění standardních úrokových sazeb

určitých aktiv či skupin obdobných aktiv a závazků či skupin obdobných závazků nebo

předpokládaných transakcí. Skupina se ve svých aktivitách v oblasti řízení rizik sou-

středí na ekonomické zajištění rizik, kterým je vystavena ve vztahu ke svým otevřeným

pozicím aktiv a pasiv. Z tohoto důvodu Skupina sleduje míru rizik, která pro ni vyplývají

ze změn úrokových sazeb, pomocí prověřování nesouladu mezi čistou výší aktiv a cizích

zdrojů v rámci přeceňovacích pásem.

Jestliže Skupina provádí ekonomické zajištění portfolia úvěrů nebo skupiny závazků (ob-

zvláště závazků vyplývajících ze životního pojištění) proti riziku změn úrokových sazeb,

rozdělí úvěry/závazky do homogenních skupin podle splatnosti.

Skupina využívá zajišťovacích derivátů v reakci na změny tržních podmínek i změny

charakteru a struktury příslušných aktiv, cizích zdrojů a pevných závazků.

E.7. Řízení kapitálu

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR z března 2OO6 byla Skupina definována jako

finanční konglomerát. Od 3O. září 2OO6 musí Skupina splňovat doplňková (dodatečná)

pravidla obezřetného podnikání uvedená v zákoně. Ke dni 31. prosince 2OO7 vykázala

Skupina dodatečnou kapitálovou přiměřenost ve výši 436 mil. EUR kapitálového přebytku

(ke dni 31. prosince 2OO6 to bylo ve výši 595 mil. EUR). Kapitálová přiměřenost Skupiny

se počítá jako regulatorní kapitál přípustný podle pravidel obezřetného podnikání ve výši

1 126 mil. EUR ke dni 31. prosince 2OO7 (ke dni 31. prosince 2OO6: 1 125 mil. EUR) minus

kapitálové požadavky (povinná solventnost) 69O mil. EUR ke dni 31. prosince 2OO7 (ke dni

31. prosince 2OO6: 53O mil. EUR). 

Standardní politikou Skupiny je udržovat silnou základnu kapitálu tak, aby byla zajištěna

důvěra investorů, věřitelů a trhů tak, aby Skupina mohla dál rozvíjet své podnikatelské

aktivity. Poměr skutečné regulatorní kapitálové základny k minimální povinné kapitálové

výbavě je 163 %, čímž je cíl splněn. Přihlíží se přitom k dopadu úrovně kapitálu
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na návratnost prostředků investovaných akcionáři a Skupina zároveň uznává, že je potřeba

udržovat rovnováhu mezi vyšší návratností, která by mohla být dosažitelná s větším

podílem cizích zdrojů, na straně jedné a výhodami a bezpečností, které skýtá solidní

kapitálová pozice, na straně druhé.

Skupina i její jednotlivě regulované provozy během celého účetního období splňovaly ve-

škeré externě uložené požadavky na kapitál.

F. Příloha ke konsolidované rozvaze a výkazu zisku
a ztráty

F.1. Nehmotný majetek

Nehmotný majetek zahrnuje: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Aktivní konsolidační rozdíl (Goodwill) 78 27 1O1

Software 17 51 66

Současná hodnota budoucích výnosů z nakoupeného pojistného kmene (PVFP) — 182 118

Ostatní nehmotný majetek 6 2 2

Seznamy zákazníků 1 1 3

Nehmotný majetek celkem 1O2 263 29O

F.1.1. Aktivní konsolidační rozdíl (Goodwill)

Následující tabulka zahrnuje přehled změn goodwillu (viz rovněž kapitola C.3.—4.): 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Zůstatek k 1. lednu 1O1 33 

Převod do majetku určeného k prodeji (26) —

Přírůstky 1 74 

Ztráta z trvalého snížení hodnoty a amortizace — (1)

Úbytky — (5)

Ostatní pohyby 1 — 

Čistá výše kurzových rozdílů  1 — 

Zůstatek k 31. prosinci 78 1O1 

Zůstatek ke dni 31. prosince 2OO7 se vztahuje k pořízení ukrajinských společností Home

Credit Bank CJSC (22 mil. EUR) a Home Credit Finance LLC (53 mil. EUR) v roce 2OO6.  
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Při stanovení realizovatelné hodnoty penězotvorné jednotky se vychází z odhadu hodnoty

z užívání založené na prognózách vedení týkajících se peněžních toků v letech 2OO8 až

2O1O. Klíčovými předpoklady jsou ty, které se týkají růstu místního trhu, očekávané

struktury konkurence a obratu, očekávaných výnosů a ztrát, jakož i rozpočtovaných

nákladů. Při stanovování hodnot těchto klíčových předpokladů vychází vedení z minulých

zkušeností i dostupných prognóz budoucího vývoje trhu. Na extrapolaci peněžních toků

v letech po roce 2O1O bylo použito tempo růstu 11 %, přitom na odhady budoucích peněžních

toků byla aplikována diskontní sazba ve výši 16 %.

F.1.2. Software, ostatní nehmotný majetek a současná hodnota budoucích výnosů

Následující tabulka obsahuje přehled změn zbývajících kategorií nehmotného majetku: 

SOFTWARE OSTATNÍ SOUČASNÁ  SEZNAMY CELKEM

NEHMOTNÝ HODNOTA ZÁKAZNÍKŮ

MAJETEK BUDOUCÍCH

VÝNOSŮ

Z NAKOUPENÉHO 

POJISTNÉHO 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 KMENE (PVFP)

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 131 4 543 3 681 

Převod do majetku určeného k prodeji (1O6) (2) (539) — (647)

Přírůstky 1O 9 — — 19 

Úbytky (5) (5) — — (1O)

Čistá výše kurzových rozdílů  — — (4) — (4)

Zůstatek k 31. prosinci 3O 6 — 3 39 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty

Zůstatek k 1. lednu (65) (1) (426) — (492)

Převod do majetku určeného k prodeji 55 1 422 (1) 477 

Odpisy běžného období (4) — — (1) (5)

Úbytky 2 — — — 2 

Čistá výše kurzových rozdílů  (1) — 4 — 3 

Zůstatek k 31. prosinci (13) — — (2) (15)

Celkem 17 6 — 1 24 
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SOFTWARE OSTATNÍ SOUČASNÁ  SEZNAMY CELKEM

NEHMOTNÝ HODNOTA ZÁKAZNÍKŮ

MAJETEK BUDOUCÍHO

ZISKU

Z POŘÍZENÝCH 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 PORTFOLIÍ

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 117 2 515 — 634 

Přírůstky 25 3 — — 28 

Přírůstky v důsledku vlastního vývoje 1 — — — 1 

Přírůstky v důsledku zařazení nových společností 

do konsolidačního celku — — — 3 3 

Úbytky dceřiných společností (19) — — — (19)

Úbytky — (1) — — (1)

Čistá výše kurzových rozdílů  7 — 28 — 35 

Zůstatek k 31. prosinci 131 4 543 3 681

Oprávky a trvalé snížení hodnoty

Zůstatek k 1. lednu (5O) (1) (415) — (466)

Odpisy běžného období (21) — (13) — (34)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty zaúčtovaného 

v účetním období — — (1) — (1)

Zúčtování ztrát z trvalého snížení hodnoty 

v běžném účetním období — — 24 — 24 

Úbytky dceřiných společností 11 — — — 11 

Čistá výše kurzových rozdílů  (5) — (21) — (26)

Zůstatek k 31. prosinci (65) (1) (426) — (492)

Celkem 66 3 117 3 189

Současná hodnota budoucích výnosů (PVFP) se vztahuje k pořízení České pojišťovny a.s.

a jejích dceřiných společností. Současná hodnota budoucích výnosů (PVFP) se odepisuje po

dobu životnosti souvisejících pojistných smluv ve vazbě na realizované výnosy či získané

pojistné. 

Odpisy zaúčtované v běžném účetním období jsou zahrnuty v řádku „Ostatní náklady“ ve

výkazu zisku a ztráty (část ukončených činností).
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F.2. Provozní a ostatní hmotný majetek

Následující tabulka uvádí přehled změn provozního a ostatního hmotného majetku: 

POZEMKY OSTATNÍ NEDOKONČENÉ CELKEM Z TOHO: 

A STAVBY HMOTNÝ INVESTICE MAJETEK

MAJETEK PRONAJATÝ

FORMOU

FINANČNÍHO

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 LEASINGU

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 265 148 11 424 5 

Převod do majetku určeného k prodeji (166) (11O) (1O) (286) (3)

Přírůstky v důsledku zařazení nových společností 

do konsolidačního celku 67 2 — 69 — 

Přírůstky 61 3O 1O 1O1 1 

Úbytky — (11) (1) (12) (1)

Ostatní pohyby — 4 (4) — — 

Čistá výše kurzových rozdílů (4) 1O 1 7 — 

Zůstatek k 31. prosinci 223 73 7 3O3 2 

Oprávky a snížení hodnoty

Zůstatek k 1. lednu (68) (93) — (161) (2)

Převod do majetku určeného k prodeji 67 88 — 155 1 

Odpisy běžného období (4) (15) — (19) — 

Úbytky — 9 — 9 1 

Čistá výše kurzových rozdílů  — (1O) (1) (11) (1)

Zůstatek k 31. prosinci (5) (21) (1) (27) (1)

Účetní hodnota k 31. prosinci 218 52 6 276 1 
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POZEMKY OSTATNÍ NEDOKONČENÉ CELKEM Z TOHO: 

A STAVBY HMOTNÝ INVESTICE MAJETEK

MAJETEK PRONAJATÝ

FORMOU

FINANČNÍHO

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 LEASINGU

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 212 169 13 394 4 

Přírůstky v důsledku zařazení nových společností 

do konsolidačního celku — 4 — 4 —

Přírůstky 1OO 31 9 14O 1 

Úbytky (29) (12) (3) (44) — 

Úbytky dceřiných společností (17) (5O) — (67) — 

Převod z/(do) investičního majetku — — (8) (8) — 

Ostatní pohyby (8) — (1) (9) — 

Čistá výše kurzových rozdílů 7 7 — 14 — 

Zůstatek k 31. prosinci 265 149 1O 424 5 

Oprávky a snížení hodnoty

Zůstatek k 1. lednu (71) (98) — (169) (3)

Odpisy běžného období (3) (27) — (3O) (1)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty 

v běžném účetním období (2) — — (2) — 

Úbytky 9 1O — 19 — 

Úbytky dceřiných společností 3 26 — 29 2 

Čistá výše kurzových rozdílů  (4) (4) — (8) — 

Zůstatek k 31. prosinci (68) (93) — (161) (2)

Účetní hodnota k 31. prosinci 197 56 1O 263 3 

F.3. Investiční majetek 

Následující tabulka uvádí přehled změn investičního majetku: 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Zůstatek k 1. lednu 95 91 

Převod do majetku určeného k prodeji (95) —

Přírůstky — 1O

Převod z/do majetku užívaného pro vlastní činnost — (1)

Výnosy z prodeje — (9)

Realizované zisky z investičního majetku — 2

Realizované ztráty z investičního majetku — (3)

Nerealizované zisky z investičního majetku — 4

Nerealizované ztráty z investičního majetku — (3)

Čistá výše kurzových rozdílů — 4

Zůstatek k 31. prosinci — 95
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F.4. Finanční aktiva

Finanční aktiva zahrnují: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Finanční aktiva k prodeji 244 94O 227

Finanční aktiva držená do splatnosti — 79 74

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů určená k obchodování 114 516 676

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů, která nejsou určená k obchodování — 2 74O 3 1OO

Úvěry a pohledávky 3 236 913 2 879

Ostatní finanční aktiva celkem 3 594 5 188 6 956

Společnost (část Skupiny určená k prodeji) v roce 2OO7 pokračovala v procesu restruk-

turalizace svých portfolií finančních aktiv v souladu se svou investiční strategií. V dů-

sledku toho došlo k podstatnému nárůstu v této kategorii aktiv. 

F.4.1. Finanční aktiva k prodeji

Finanční aktiva k prodeji zahrnují:

ÚČETNÍ HODNOTA NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY TRVALÉ SNÍŽENÍ   AMORTIZOVANÁ 

ZISKY/ZTRÁTY VYKÁZANÉ HODNOTY POŘIZOVACÍ

VYKÁZANÉ VE VÝKAZU  VYKÁZANÉ CENA

VE VLASTNÍM ZISKU A ZTRÁTY VE VÝKAZU ZISKU

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 KAPITÁLU A ZTRÁTY

Dluhopisy 21 — — — 21 

Vládní dluhopisy 21 — — — 21 

Akcie a podílové listy 223 — — — 223 

Akcie 215 — — — 215 

Podílové listy 8 — — — 8 

Celkem 244 — — — 244 

Nejvýznamnější akvizice v této kategorii se týká Nomos Bank. Ke dni 31. prosince 2OO7

vlastní společnost podíl 15,67 % s pořizovací cenou 213 mil. EUR. Viz kapitola G.3. 
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ÚČETNÍ HODNOTA NEREALIZOVANÉ   KURZOVÉ ROZDÍLY TRVALÉ SNÍŽENÍ   AMORTIZOVANÁ 

ZISKY/ZTRÁTY VYKÁZANÉ  HODNOTY POŘIZOVACÍ

VYKÁZANÉ  VE VÝKAZU  VYKÁZANÉ CENA

VE VLASTNÍM ZISKU A ZTRÁTY VE VÝKAZU ZISKU

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 KAPITÁLU A ZTRÁTY

Dluhopisy 187 — (1) — 188 

Vládní dluhopisy 177 — (1) — 178 

Korporátní dluhopisy 1O — — — 1O 

Akcie a podílové listy 4O 22 — — 18 

Akcie 4O 22 — — 18 

Ostatní — (3) — 3 — 

Celkem 227 19 (1) 3 2O6 

F.4.2. Finanční aktiva k prodeji — podle použité metody ocenění

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Tržní cena 213 919 186

Čistá současná hodnota budoucích peněžních toků — 12 —

Očekávaná prodejní cena/cena zpětného odkupu 2 — —

Ostatní 29 9 41

Celkem 244 94O 227

F.4.3. Finanční aktiva držená do splatnosti

Finanční aktiva držená do splatnosti zahrnují: 

REÁLNÁ HODNOTA AMORTIZOVANÁ ZTRÁTA ÚČETNÍ 

POŘIZOVACÍ Z TRVALÉHO HODNOTA

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 CENA SNÍŽENÍ HODNOTY

Dluhopisy 84 74 — 74

Vládní dluhopisy 3 3 — 3

Korporátní dluhopisy 81 71 — 71

Finanční aktiva držená do splatnosti celkem 84 74 — 74
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F.4.4. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

určená k obchodování

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů určená

k obchodování zahrnují: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Dluhopisy 52 — 53

Vládní dluhopisy 28 — 19

Korporátní dluhopisy 23 — 34

Ostatní dluhové cenné papíry — — 2O

Akcie 37 498 559

Akcie 37 498 559

Kladná reálná hodnota derivátů 25 18 44

Celkem 114 516 676

Veškerá finanční aktiva určená k obchodování jsou oceněna kótovanou tržní cenou s vý-

jimkou derivátů, které jsou oceňovány obecně akceptovanými metodami ocenění dle jednot-

livých produktů (tj. metodou diskontovaných očekávaných budoucích peněžních toků, pomocí

Black-Scholesova modelu apod.). 

Následující tabulky obsahují podrobné údaje o derivátech (údaje za rok 2OO7 se týkají

části neurčené k prodeji): 

ÚROKOVÉ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC—nástroje: 

IRS (úrokové swapy) 1 7O8 758 — 1 (1)

Ostatní úrokové deriváty — 2 6 — — 

Burzovní nástroje:

Úrokové futures 21 — — — — 

Celkem 1 729 76O 6 1 (1)

MĚNOVÉ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC-nástroje:

Měnové forwardy 399 234 — — (18)

Cross-currency swapy 8O4 971 — 24 (8)

Mezisoučet 1 2O3 1 2O5 — 24 (26)

Burzovní nástroje:

Měnové futures 13 — — — — 

Celkem 1 216 1 2O5 — 24 (26)
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ÚROKOVÉ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC-nástroje:

IRS (úrokové swapy) 696 459 1 O88 1O (13)

Celkem 696 459 1 O88 1O (13)

MĚNOVÉ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC-nástroje:

Měnové forwardy 3O4 271 — 4 (4)

Cross-currency swapy 877 1O6 35 18 (2)

Nakoupené měnové opce  41 4 — — — 

Prodané měnové opce 11 8 — — — 

Mezisoučet 1 233 389 35 22 (6)

Burzovní nástroje:

Měnové futures 45 33 — — (1)

Prodané měnové opce 22 — — — — 

Celkem 1 3OO 422 35 22 (7)

AKCIOVÉ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC-nástroje:

Ostatní akciové/indexové deriváty 16O — — 13 (12)

Celkem 16O — — 13 (12)

OSTATNÍ DERIVÁTY PODKLADOVÁ HODNOTA SE ZBYTKOVOU DOBOU SPLATNOSTI REÁLNÁ HODNOTA

MÉNĚ NEŽ OD 3 MĚSÍCŮ VÍCE NEŽ AKTIVA ZÁVAZKY

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 3 MĚSÍCE DO 1 ROKU 1 ROK

OTC-nástroje: — — 5 — — 

Celkem — — 5 — — 

Veškeré zisky a ztráty z derivátových obchodů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.
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F.4.5. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,

která nejsou určená k obchodování

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, která nejsou

určená k obchodování, zahrnují: 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 URČENÉ K PRODEJI 2OO6

Dluhopisy 2 139 2 6O4

Vládní dluhopisy 1 1O5 1 412

Ostatní dluhopisy veřejného sektoru 52 58

Korporátní dluhopisy 982 1 134

Ostatní dluhové cenné papíry 28 34

Akcie a podílové listy 573 455

Akcie 198 162

Podílové listy 375 293

Ostatní — 7

Celkem 2 74O 3 1OO

F.4.6. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

(určená k obchodování a neurčená k obchodování) — podle použité metody ocenění

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Tržní cena 71 2 392 2 85O

Čistá současná hodnota budoucích peněžních toků 18 445 543

Očekávaná prodejní cena/cena zpětného odkupu — 4O1 338

Kladná tržní hodnota derivátů 25 18 45

Celkem 114 3 256 3 776

U finančních aktiv s právem zpětného odkupu, jako např. u podílových listů otevřených

podílových fondů, má Skupina právo žádat o zpětný odkup svého podílu ve fondu kdykoliv,

a to za hotovost odpovídající jejímu poměrnému podílu na hodnotě aktiv fondu. Cena zpět-

ného odkupu je považována za reálnou hodnotu daného aktiva.

F.4.7. Úvěry a půjčky bankám 

Úvěry a půjčky bankám zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Termínované vklady v bankách 384 454 577

Úvěry bankám 19 1O 24

Úvěry a půjčky z repo operací 167 234 315

Ostatní 31 — 12

Úvěry a půjčky bankám celkem 6O1 698 928
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Následující tabulka uvádí hrubou výši úvěrů a půjček bankám a trvalé snížení těchto úvěrů

a půjček: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Úvěry a půjčky bankám, ze kterých plynou výnosy 6O1 688 919

Úvěry a půjčky bankám, ze kterých neplynou výnosy — 152 147

Mezisoučet úvěrů a půjček bankám 6O1 84O 1 O66

Trvalé snížení hodnoty — (142) (138)

Úvěry a půjčky bankám celkem, očištěné o trvalé snížení hodnoty 6O1 698 928

F.4.8. Úvěry a půjčky nebankovním subjektům

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům zahrnují: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Úvěry nebankovním subjektům včetně úvěrů pojistníkům 2 584 — 1 665

Úvěry a půjčky z repo operací 14 — 43

Ostatní 3 — 6

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům celkem 2 6O1 — 1 714

Následující tabulka uvádí hrubou výši úvěrů a půjček nebankovním subjektům a trvalé

snížení hodnoty těchto úvěrů a půjček: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům, ze kterých plynou výnosy 2 682 — 1 94O

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům, ze kterých neplynou výnosy 28O 191 2O1

Mezisoučet úvěrů a půjček nebankovním subjektům 2 962 191 2 141

Trvalé snížení hodnoty (361) (191) (427)

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům celkem, očištěné 
o trvalé snížení hodnoty 2 6O1 — 1 714

F.4.9. Čistá výše investic do finančního leasingu

Čisté investice do finančního leasingu jsou rozděleny následujícím způsobem: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI

Čistá výše investic do finančního leasingu 

poskytnutého nebankovním subjektům — —

Čistá výše investic do finančního leasingu celkem — —
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Struktura čisté výše investic do finančního leasingu: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI

Hrubá výše investic do finančního leasingu 1 1

Nerealizovaný finanční výnos — — 

Snížení hodnoty z důvodu pochybností o návratnosti investice (1) (1)

Čistá výše investic do finančního leasingu celkem — — 

Investice do finančního leasingu v rozdělení podle zbytkové doby splatnosti jsou následující:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE  2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Hrubá výše investic do finančního leasingu se zbytkovou splatností

Méně než 1 rok 1 1

Od 1 roku do 5 let — —

Hrubá výše investic do finančního leasingu celkem 1 1

Čistá výše investic do finančního leasingu celkem — — 

F.4.1O. Pohledávky

Pohledávky zahrnují: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE  K PRODEJI K PRODEJI

Pohledávky z přímého pojištění — 199 187

Pohledávky vůči pojistníkům — 197 185

Pohledávky vůči zprostředkovatelům — 2 2

Pohledávky z operací zajištění — 25 23

Obchodní a ostatní pohledávky 32 57 89

Daňové pohledávky 3 15 6

Mezisoučet pohledávek (hrubá výše) 35 296 3O5

Trvalé snížení hodnoty (1) (81) (68)

Pohledávky celkem, očištěné o trvalé snížení hodnoty 34 215 237

Součet úvěrů bankám, úvěrů nebankovním subjektům a pohledávek (neurčených k prodeji)

odpovídá řádce Úvěry a pohledávky ve finančních výkazech.

F.5. Podíl zajistitelů na pojistně-technických rezervách

Podíly zajistitelů na pojistně—technických rezervách zahrnují: 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE  2OO7 URČENÉ K PRODEJI 2OO6

Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách 5O 56

Podíl zajistitelů na pojistně-technických rezervách celkem 5O 56

Krátkodobé 26 31

Dlouhodobé 24 25

Celkem 5O 56
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F.6. Odložená daň

Následující tabulka uvádí změnu stavu čisté výše odložené daně: 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Zůstatek čisté výše daňové pohledávky/(závazku) k 1. lednu (43) (36)

Převod do aktiv určených k prodeji 49 — 

Náklad/(výnos) z odložené daně 2O — 

Odložená daň zaúčtovaná přímo do vlastního kapitálu — 1 

Přírůstky v důsledku zařazení nových společností do konsolidačního celku (6) — 

Prodeje dceřiných společností — (6)

Čistá výše kurzových rozdílů  (1) (2)

Zůstatek čisté daňové pohledávky/(závazku) k 31. prosinci 19 (43)

Zaúčtované odložené daňové pohledávky a závazky zahrnují: 

2OO7 2OO7 2OO6 2OO6

ODLOŽENÝ ODLOŽENÁ ODLOŽENÝ ODLOŽENÁ 

DAŇOVÝ DAŇOVÁ DAŇOVÝ DAŇOVÁ 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE  ZÁVAZEK POHLEDÁVKA ZÁVAZEK POHLEDÁVKA

Nehmotná aktiva (1) — (26) — 

Finanční aktiva — 24 (1O) 25 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů a výnosů — — (4) —

Finanční aktiva k prodeji — — (3) —

Finanční aktiva držená do splatnosti — — (2) —

Úvěry a pohledávky — 24 (1) 25 

Investiční majetek — — — 1 

Provozní a ostatní hmotný majetek (21) — (21) —

Ostatní aktiva — — (1) —

Aktivní časové rozlišení — 11 (1) 7 

Závazky z pojištění — — (23) — 

Finanční závazky (2) 1 (2) 3 

Závazky z emitovaných cenných papírů (2) — (1) —

Závazky — 1 — 3 

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů — — (1) —

Jiné dočasné rozdíly — 7 (2) —

Vykázané daňové ztráty minulých let — — — 7 

Odložená daňová pohledávka/(závazek) (24) 43 (86) 43 

Zůstatek čisté daňové pohledávky/(závazku) (9) 28 (86) 43 
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Následující tabulka zahrnuje nevykázané odložené daňové pohledávky: 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 2OO6

Daňový dopad nevykázaných odečitatelných daňových rozdílů — 2 

Daňový dopad kumulovaných daňových ztrát minulých let 14 2 

Potenciální nevykázaná odložená daňová pohledávka 14 4

Některé společnosti Skupiny vykázaly v uplynulých letech daňovou ztrátu, kterou je možné

kumulovat a následně použít k započtení s budoucím zdanitelným ziskem. V případě, že

dosažení zdanitelného ziku, vůči kterému by bylo možné započíst kumulované daňové ztráty,

není pravděpodobné, společnost odloženou daňovou pohledávku nevykazuje. Nepoužité daňové

ztráty mohou být uplatněny v průběhu let 2OO8 až 2O12. 

Ke dni 31. prosince 2OO7 a 2OO6 nebyl vykázán odložený daňový závazek týkající se

nerozdělených zisků dceřiných společností. Skupina řídí časovou strukturu takovýchto

závazků a je přesvědčena, že v nejbližší budoucnosti tyto závazky nevzniknou.

F.6.1. Odložená daň vykázaná přímo ve vlastním kapitálu

Odložená daň vykázaná přímo ve vlastním kapitálu zahrnuje:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Odložená daň — zisky z přeřazení provozního 

a ostatního hmotného majetku do investičního majetku — 1 

Odložená daň — zisky z přecenění finančních aktiv určených k prodeji — 3 

Celkem — 4

F.7. Ostatní aktiva

Ostatní aktiva zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Zásoby 5 1 4

Ostatní aktiva 3 7 6

Ostatní aktiva celkem 8 8 1O
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F.8. Aktivní časové rozlišení 

Aktivní časové rozlišení zahrnuje:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Nájemné 1 5 5

Zálohy a jiné časové rozlišení 12 1 18

Časové rozlišení pořizovacích nákladů — 26 23

Aktivní časové rozlišení celkem 13 32 46

Skupina časově rozlišuje pouze pořizovací náklady na neživotní pojištění. Všechny časově

rozlišené pořizovací náklady se obvykle rozpouštějí během jednoho roku.

F.9. Peníze a peněžní ekvivalenty

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Pokladní hotovost 25 — 2O

Běžné bankovní účty 256 112 354

Vklady u centrální banky 4O — 36

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 321 112 41O

Částka peněz a peněžních ekvivalentů 

s omezenou možností využití Skupinou 39 — 36
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F.1O. Kapitál a ostatní fondy

Kapitál a ostatní fondy příslušející akcionářům Skupiny zahrnují:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 2OO6

Základní kapitál 1 1 

Emisní ážio 677 677 

Nedělitelné fondy

Oceňovací rozdíly (25) 25 

Zákonné a statutární rezervní fondy 28 19 

Fond na kurzové přepočty (74) (67)

Fond vyrovnávací rezervy 3O 2O 

Čistý hospodářský výsledek za běžné účetní období 243 386 

Nerozdělené hospodářské výsledky 546 172 

Vlastní kapitál příslušející akcionářům mateřské společnosti celkem 1 426 1 233

Podíly menšinových akcionářů 6 4 

Vlastní kapitál celkem 1 432 1 237

Kapitál a ostatní fondy představují zbytkový podíl na čisté hodnotě aktiv Skupiny po

odečtení všech závazků a podílů menšinových akcionářů. 

F.1O.1. Základní kapitál

Základní kapitál představuje hodnotu, kterou je omezena výše ručení akcionářů za závazky

Skupiny. Základní kapitál se vykazuje v nominální výši schválené valnou hromadou.

Tato tabulka uvádí podrobné údaje o schválených a emitovaných akciích:

2OO7 2OO6

Počet schválených akcií 25O OOO 25O OOO

Počet vydaných akcií, z nich:

plně splacených 66 738 66 738

Nominální hodnota na akcii (EUR) 1O 1O
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Následující tabulka shrnuje počet existujících akcií na začátku a na konci období:

KMENOVÉ AKCIE

2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Zůstatek k 1. lednu 66 738 66 738

Zůstatek k 31. prosinci 66 738 66 738

Základní kapitál ke dni 31. prosince 2OO7 tvořilo 25O OOO (2OO6: 25O OOO) akcií na jméno,

z nichž emitováno a plně splaceno bylo 66 738 (2OO6: 66 738). Majitelé kmenových akcií

mají právo na výplatu vyhlášených dividend a dále mají právo hlasovat na valné hromadě

mateřské společnosti s tím, že počet hlasů se rovná počtu akcií v majetku daného

akcionáře.

F.1O.2. Oceňovací rozdíly

Oceňovací rozdíly představují zvýšené ocenění očištěné o odloženou daň, zaúčtované

v souvislosti s majetkem převedeným z kategorie hmotný majetek do kategorie investiční

majetek z důvodu změny v jeho užívání, a dále změny reálných hodnot finančních aktiv ur-

čených k prodeji.

F.1O.3. Zákonné a statutární rezervní fondy

Vytvoření a použití zákonného a statutárních rezervních fondů se řídí příslušnou legis-

lativou a stanovami jednotlivých společností ve Skupině. Zákonný rezervní fond se nemůže

použít pro rozdělení zisku mezi akcionáře. 

F.1O.4. Fond na kurzové přepočty

Fond na kurzové přepočty zahrnuje kurzové rozdíly, které vznikly z přepočtu položek

účetních závěrek společností v rámci Skupiny, které mají jinou měnu než měnu stanovenou

pro vykazování.

F.1O.5. Fond rezerv na kalamity a vyrovnávací rezervy

Místní zákonná úprava pro pojišťovny předepisuje tvorbu vyrovnávací rezervy. Vzhledem

k tomu, že vyrovnávací rezerva nesplňuje kritéria pro zaúčtování závazků dle IFRS, je

vykazována jako samostatná součást vlastního kapitálu. Fond vyrovnávací rezervy nelze

použít k rozdělení zisku akcionářům. 

F.11. Menšinové podíly

Složení menšinových podílů je následující: podíl na hospodářském výsledku za běžné účetní

období ve výši 2 mil. EUR (2OO6: 1 mil. EUR), podíl na ostatních složkách vlastního

kapitálu ve výši 3 mil. EUR (2OO6: 3 mil. EUR).
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F.12. Pojistně-technické rezervy

Pojistně-technické rezervy (v hrubé výši) tvoří:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 URČENÉ K PRODEJI 2OO6

Rezerva na nezasloužené pojistné (UPR) 255 2O4

Rezerva na pojistné události nahlášené, dosud nezlikvidované (RBNS) 418 395

Rezerva na vzniklé, ale nenahlášené pojistné události (IBNR) 2O8 192

Rezervy životního pojištění 2 593 2 514

Jiné technické rezervy 19 23

Pojistně-technické rezervy celkem 3 493 3 328

F.13. Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti zahrnují závazky

ze smluv, které nesplňují definici pojistné smlouvy a obsahují prvky dobrovolné spolu-

účasti (DPF).

Účetní hodnota těchto závazků odpovídá hodnotě kumulovaných vkladů navýšené o připsaný

úrok. Pokud je výše pojistného a pojistného plnění sjednána ve smlouvě, použije se stejná

oceňovací metoda jako u rezerv životního pojištění v rámci závazků z pojistného.

Finanční závazky z investičních smluv s DPF zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 URČENÉ K PRODEJI 2OO6

Zaručený závazek z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti 1 447 1 144

Závazky z investičních smluv vyplývající z prvků dobrovolné spoluúčasti 3O 32

Finanční závazky z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti celkem 1 477 1 176
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F.14. Závazky z emitovaných cenných papírů

Amortizace diskontu nebo prémie a úroku ze závazků z emitovaných cenných papírů je vyka-

zována v úrokových a obdobných nákladech.

Následující tabulky uvádějí přehled zbytkových splatností dluhopisů vydaných Skupinou:

CELKEM MÉNĚ NEŽ OD 1 ROKU OD 2 VÍCE NEŽ 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 1 ROK DO 2 LET DO 5 LET 5 LET

Dluhopisy 2OO8, sazba 9,125 % 1O6 1O6 — — — 

Dluhopisy 2OO8, sazba 8,625 % 174 174 — — — 

Dluhopisy 2OO8, sazba 6,8 % 247 247 — — — 

Dluhopisy 2OO9, sazba 5,49 % 58 — 58 — — 

Dluhopisy 2O1O, sazba 9,5 % 113 — — 113 — 

Dluhopisy 2O1O, sazba 9,25 % 78 — — 78 — 

Dluhopisy 2O1O, sazba 9,45 % 81 — — 81 — 

Dluhopisy 2O11, sazba 9,95 % 85 — — 85 — 

Depozitní směnka 2OO8, sazba 3,75 % 28 28 — — — 

Depozitní směnka 2OO8, sazba 3,91 % 4 4 — — — 

Depozitní směnka 2OO8, sazba 4,45 % 15 15 — — — 

Depozitní směnka 2O12, sazba 7,4 % 97 — — 97 — 

Depozitní směnka 2O12, sazba 1O,12 % 2 — — 2 —

Depozitní směnka 2O14, sazba 8,53 % 227 — — — 227

Depozitní směnka 2O15, sazba 5,5 % 133 — — — 133

Depozitní směnka 2O15, sazba 5,8 % 1O — — — 1O

Vydané dluhopisy celkem 1 458 574 58 456 37O

CELKEM MÉNĚ NEŽ OD 1 ROKU OD 2 VÍCE NEŽ 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO6 1 ROK DO 2 LET DO 5 LET 5 LET

Depozitní směnka 2OO7, sazba 3,59 % 77 77 — — — 

Depozitní směnka 2O12, sazba 4,96 % 99 — — — 99 

Depozitní směnka 2O15, sazba 3,66 % 163 — — — 163 

Dluhopisy 2OO7, sazba 4,8O % 2 2 — — — 

Dluhopisy 2OO8, sazba 8,78 % 324 — 324 — — 

Dluhopisy 2OO9, sazba 4,97 % 56 — — 56 — 

Dluhopisy 2O1O, sazba 8,38 % 146 — — — 146 

Dluhopisy 2O11, sazba 1O,OO % 88 — — — 88 

Vydané dluhopisy celkem 955 79 324 56 496 
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F.15. Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo
výnosů

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Záporné reálné hodnoty derivátů 27 17 32

Úrokové deriváty 1 5 13

Měnové deriváty 26 12 7

Akciové deriváty — — 12

Závazek prodat cenné papíry 23 — 11

Závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů celkem 5O 17 43

F.16. Závazky vůči bankám

Závazky vůči bankám zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Závazky splatné na požádání 7 — 4

Bankovní úvěry 846 — 247

Závazky vůči bankám celkem 853 — 251

Na konci roku 2OO7 získala společnost PPF Co1 B.V. (společnost vlastnící celou pojišťovací

skupinu) krátkodobý překlenovací úvěrový rámec od Generali (dále jen „úvěr od Generali“)

ve výši 6OO mil. EUR. Úvěr od Generali představoval částečné zpeněžení kupní ceny splatné

ze strany Generali z transakce s Generali (viz kapitola A.5.1.). PPF Co1 B.V. na základě

vnitroskupinové úvěrové smlouvy dále půjčila prostředky čerpané úvěrem od Generali ve výši

4OO mil. EUR ve prospěch společnosti PPF Co2 B.V. a společnost PPF Co2 B.V. tyto pro-

středky dále půjčila Skupině. Úvěr byl splacen ke dni 18. ledna 2OO8. 

Úrok ze závazků vůči bankám je vykázán na řádku „Úrokové a obdobné náklady“.

F.17. Závazky vůči nebankovním subjektům

Závazky vůči nebankovním subjektům zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Depozita od zákazníků 479 — 394

Vklady s výpovědní lhůtou/se splatností 156 — 151

Úvěry 91 — 125

Ostatní 2 — 3

Závazky vůči nebankovním subjektům celkem 728 — 673

Tabulka uvádí závazky vůči firemním a individuálním klientům Skupiny. 



162

F.18. Rezervy

Ostatní rezervy zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Závazek z MTPL — 88 89

Pojištění zaměstnanců — 6 5

Ostatní rezervy 2 7 1

Ostatní rezervy celkem 2 1O1 95

Rezerva na deficit z pojištění odpovědnosti pojistitelů za škodu způsobenou

provozem motorového vozidla („Závazek z MTPL“)

Dne 31. prosince 1999 bylo v České republice nahrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou provozem motorového vozidla smluvním pojištěním odpovědnosti z provozu

motorového vozidla (ve Slovenské republice 31. prosince 2OO1). Všechna práva a povinnosti

související s provozováním zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

motorového vozidla do 31. prosince 1999 (31. prosince 2OO1 ve Slovenské republice) včetně

deficitu přijatého pojistného ke krytí nákladů a závazků byly převedeny na Českou

a Slovenskou kancelář pojistitelů (dále jen „Kanceláře“).

Dne 12. října 1999 získala Skupina licenci na poskytování pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem motorového vozidla (MTPL) v České republice (a dne 1. ledna 2OO2 ve

Slovenské republice) a následně se stala členem České a Slovenské kanceláře pojistitelů. 

Každý z členů Kanceláře ručí za část závazků Kanceláře, která odpovídá výši jeho tržního

podílu u tohoto typu pojištění.

Na základě veřejně dostupných informací a informací získaných od ostatních členů

Kanceláře vytvořila Skupina rezervu ve výši nákladů spojených s pojistnými událostmi,

které pravděpodobně nastaly v souvislosti s těmito postoupenými závazky. Konečná a přesná

výše nákladů vztahujících se k pojistným událostem bude známa až za několik let.
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F.19. Závazky

Závazky zahrnují:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Závazky z pojistných smluv — 89 68

Závazky z obchodních vztahů 43 33 64

Závazky ze zajistných operací — 24 27

Závazky ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele — 22 18

Závazky z finančního leasingu 1 1 2

Mzdové závazky 14 19 18

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 8 7

Splatná daň 14 5 47

Přijaté zálohy — 1 —

Ostatní závazky 6 2 6

Ostatní 2O 4 13

Závazky celkem 1OO 2O8 27O

F.19.1. Závazky z finančního leasingu

SPLÁTKY ÚROK ZÁVAZKY 

Z FINANČNÍHO 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 LEASINGU

Závazky z finančního leasingu:

splatné do 1 roku 1 — — 

splatné od 1 roku do 5 let — — 1

Závazky z finančního leasingu celkem 1 — 1

SPLÁTKY ÚROK ZÁVAZKY 

Z FINANČNÍHO 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO6 LEASINGU

Závazky z finančního leasingu:

splatné do 1 roku 1 — 1

splatné od 1 roku do 5 let 1 — 1

Závazky z finančního leasingu celkem 2 — 2

F.2O. Pasivní časové rozlišení 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 URČENÉ 2OO6

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE K PRODEJI K PRODEJI

Časově rozlišené provize obchodním zástupcům — 4O 4O

Časově rozlišené mzdy a funkční požitky 1 — 1

Nevyfakturované dodávky 1 19 12

Ostatní — 3 3

Pasivní časové rozlišení 2 62 56
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F.21. Úrokové a obdobné výnosy

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Finanční aktiva držená do splatnosti — 1

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů určená k obchodování 5 2

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 

nebo výnosů, která nejsou určena k obchodování — 4

Úvěry a pohledávky 676 463

Ostatní 3 2

Úrokové a obdobné výnosy celkem 684 472

F.22. Ostatní výnosy z finančních aktiv

Ostatní výnosy z finančních aktiv zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Realizované zisky z finančních aktiv 7 7

Zúčtování trvalého snížení hodnoty finančních aktiv 2 2 

Dividendy 1 1

Čistý zisk z obchodování (17) —

Čistý zisk z přecenění finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů, které nejsou určeny k obchodování — 1

Ostatní výnosy z finančních aktiv celkem (7) 11 

F.22.1. Realizované zisky z finančních aktiv

Realizované zisky z finančních aktiv zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Finanční aktiva k prodeji 7 —

Ostatní — 7

Realizované zisky z finančních aktiv celkem 7 7

F.22.2. Zúčtování trvalého snížení hodnoty finančních aktiv

Zúčtování trvalého snížení hodnoty finančních aktiv zahrnuje:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Úvěry a pohledávky 2 2

Zúčtování trvalého snížení hodnoty finančních aktiv celkem 2 2
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F.22.3. Čistý zisk z obchodování

Čistý zisk z obchodování zahrnuje:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Obchodování s cennými papíry 1O 1 

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 1O 1 

Obchodování s cizoměnovými nástroji 5 2 

Deriváty (32) (3)

Čistý zisk z obchodování celkem (17) — 

F.22.4. Čistý zisk z přecenění finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou 

hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, které nejsou určeny k obchodování 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Ztráta z přecenění finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů, které nejsou určeny k obchodování — 3

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem — 3

Čistý zisk z přecenění finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
proti účtům nákladů nebo výnosů, které nejsou určeny k obchodování, celkem — 3 

F.23. Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb

Čisté výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb zahrnují: 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Poplatky za zprostředkování platebního styku 35 3O

Provizní poplatky 57 31

Poplatky za zprostředkování úvěrů 4 3

Ostatní 11 11

Výnosy z poplatků a provizí celkem 1O7 75

Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytnuté služby tvoří:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Poplatky za zprostředkování obchodů s cennými papíry (1) (1)

Poplatky za zprostředkování platebního styku (18) (26)

Provizní poplatky (14) (1O)

Ostatní (8) (13)

Náklady na poplatky a provize celkem (41) (5O)

Čistý zisk z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb celkem 66 25 
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F.24. Ostatní výnosy

Ostatní výnosy zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Zisk z prodeje hmotného a nehmotného majetku — 3

Kurzové zisky 166 —

Uznaný výnos z rozdílu mezi čistou hodnotou pořízených aktiv 

a náklady (dříve záporný goodwill) 1 —

Výnosy z prodeje výrobků a služeb 2O 31

Penále a pokuty 6O 17

Likvidace odpadů — 1

Lázeňské služby 9 8

Zisk z prodeje dceřiných a přidružených společností — 1O2

Ostatní výnosy 2 4 

Ostatní výnosy celkem 258 166

F.25. Úrokové a obdobné náklady 

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Podřízené finanční závazky — (1)

Závazky z emitovaných cenných papírů (87) (62)

Závazky (1) —

Závazky vůči bankám (28) (16)

Závazky vůči nebankovním subjektům (17) (14)

Ostatní (1) — 

Úrokové a obdobné náklady celkem (134) (93)

F.26. Ostatní náklady na finanční aktiva

Ostatní náklady na finanční aktiva zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Trvalé snížení hodnoty finančních aktiv (241) (177)

Ostatní náklady na finanční aktiva celkem (241) (177)

F.26.1. Trvalé snížení hodnoty finančních aktiv

Nerealizované ztráty zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Úvěry a pohledávky (241) (177)

Trvalé snížení hodnoty finančních aktiv celkem (241) (177)
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F.27. Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Pořizovací náklady (2) (2)

Ostatní provozní náklady (335) (158)

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady celkem (337) (16O)

Zvýšení ostatních provozních nákladů souvisí zejména se společností Home Credit & Finance

Bank — zvýšení mezd, zvýšení nákladů na informační technologie, zvýšení nájemného budov

a zvýšení odborných služeb a nákladů na reklamu. 

F.27.1. Pořizovací náklady

Pořizovací náklady zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Provize (2) (2)

Pořizovací náklady celkem (2) (2)

F.27.2. Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní náklady zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Osobní náklady (172) (8O)

Náklady na informační technologie (41) (14)

Nájemné, náklady na údržbu a opravy (32) (14)

Reklamní náklady (12) (12)

Odborné služby (12) (4)

Daně jiné než daň z příjmů (13) (5)

Ostatní (53) (3O)

Ostatní provozní náklady celkem (335) (159)

F.27.2.1. Osobní náklady

Následující tabulka uvádí přehled osobních nákladů:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Mzdové náklady (163) (79)

Povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění (21) (21)

Ostatní (2) (1)

Osobní náklady celkem (186) (1O2)

Významný nárůst osobních nákladů souvisí se zvýšeným počtem zaměstnanců zejména v Rusku. 

Osobní náklady jsou zahrnuty v položkách Ostatní provozní náklady a Ostatní náklady.
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F.28. Ostatní náklady

Ostatní náklady zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Odpisy softwaru, seznamů zákazníků a ostatního nehmotného majetku (5) (3)

Odpisy hmotného majetku (19) (12)

Trvalé snížení hodnoty (2) — 

Ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku (3) — 

Kurzové ztráty (145) (11)

Osobní náklady (14) (22)

Nájemné (1) — 

Lázeňské služby (3) (3)

Náklady na prodané produkty HELE (21) (13)

Ostatní náklady (4O) (44)

Ostatní náklady celkem (253) (1O8)

F.28.1. Ztráty z trvalého snížení hodnoty

Ztráty z trvalého snížení hodnoty zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Ztráta z trvalého snížení hodnoty zásob a ostatních aktiv (1) — 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty úvěrů a pohledávek (241) (178)

Ztráty z trvalého snížení hodnoty celkem (242) (178)

F.28.2. Trvalé snížení hodnoty půjček a úvěrů bankám a klientům, pohledávek, 

dlouhodobých aktiv určených k prodeji, zásob a ostatních aktiv

Tabulka uvádí přehled změn trvalého snížení hodnoty půjček a úvěrů bankám a klientům,

snížení hodnoty pohledávek, dlouhodobých aktiv určených k prodeji, zásob a ostatních aktiv:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Zůstatek k 1. lednu (233) (177)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty úvěrů a půjček bankám 

a nebankovním subjektům a z pohledávek (241) (177)

Ztráta z trvalého snížení hodnoty zásob a ostatních aktiv (1) — 

Zúčtování ztráty z trvalého snížení hodnoty úvěrů a půjček a pohledávek 2 2 

Ostatní (1) (9)

Zrušení zaúčtovaných ztrát z trvalého snížení hodnoty v souvislosti s prodejem aktiv 95 125 

Prodeje dceřiných společností — 5 

Trvalé snížení hodnoty účtované přímo jako snížení aktiva 16 —

Rozdíly plynoucí z kurzových přepočtů 1 (2) 

Tvalé snížení hodnoty celkem (362) (233)

Zúčtování trvalého snížení hodnoty pohledávek z přímého pojištění je vykazováno ve výkazu

zisku a ztráty jako zvýšení předepsaného pojistného.
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F.29. Náklady na daň z příjmů

Náklady na daň z příjmů zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Daň z příjmů — splatná (45) (35)

Daň z příjmů — odložená 21 9 

Náklady na daň z příjmů celkem (24) (26)

F.29.1. Odsouhlasení efektivní sazby daně

Následující tabulka uvádí odsouhlasení daňových nákladů:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 2OO6

Daňová sazba 26 % 26 %

Hospodářský výsledek před zdaněním  37 136 

Daň z příjmů vypočtená na základě účetního HV (9) (35)

Daňově neodečitatelné náklady (14) (13)

Nedaňové výnosy — (1)

Rozdíly daňových sazeb z transakcí v zahraničí 2 27

Daňová ztráta běžného období — nevykázaná (13) (2)

Ostatní 1O (2)

Daň z příjmů celkem (24) (26)

F.3O. Operativní leasing

Skupina si pronajímá řadu kancelářských budov formou operativního leasingu. Nájemní

smlouvy jsou obvykle uzavírány na dobu pěti až deseti let s možností obnovit smlouvu po

uplynutí smluvního vztahu. 

Leasingové platby se navyšují vždy ročně a jejich nárůst zohledňuje výši cen pronájmu

obvyklou na trhu. Žádná ze smluv o operativním leasingu budov nezahrnuje nájemné, které

je závislé na budoucích skutečnostech.

Následující tabulka uvádí podrobné údaje o nezrušitelných závazcích z operativního

leasingu:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Splatné do 1 roku 21 8 

Splatné od 1 roku do 5 let 55 9 

Splatné nad 5 let 7 1 

Nezrušitelné závazky z operativního leasingu celkem 83 18 

Nezrušitelné smlouvy operativního leasingu na dobu neurčitou — —

Z toho: závazky splatné do 1 roku — —
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Splátky z leasingu a subleasingu zaúčtované do výkazu zisku a ztráty zahrnují:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM  2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Minimální leasingové splátky 19 8

Splátky z leasingu a subleasingu celkem 19 8

F.31. Smlouvy o zpětném odkupu a zpětném prodeji 

Jako zdroj financování využívá Skupina prodeje finančních aktiv prostřednictvím smluv

o opětovném zaplacení prostředků formou zpětného odkupu finančních aktiv k určitému bu-

doucímu datu za stejnou cenu a dále úrok vypočtený z předem určené úrokové sazby.

Aktiva prodaná k 31. prosinci v rámci smluv o zpětném odkupu zahrnovala:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 NEURČENÉ 2OO6 2OO6 

K PRODEJI K PRODEJI

REÁLNÁ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA REÁLNÁ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA

PODKLADOVÝCH ZÁVAZKU PODKLADOVÝCH ZÁVAZKU

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE AKTIV AKTIV

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů — — 1 1

Aktiva celkem — — 1 1

Skupina také nakupuje finanční aktiva v rámci smluv o jejich zpětném prodeji k určitému

budoucímu datu („reverzní repo operace“). Prodávající se zavazuje zpětně odkoupit tytéž

nebo obdobné investice k dojednanému budoucímu datu. Reverzní repo operace se uzavírají

jako forma poskytnutí finančních prostředků zákazníkovi. K 31. prosinci zahrnovala aktiva

nakoupená formou smluv o zpětném odkupu:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 NEURČENÉ 2OO7 NEURČENÉ 2OO6 2OO6 2OO6

K PRODEJI K PRODEJI K PRODEJI

REÁLNÁ HODNOTA REÁLNÁ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA REÁLNÁ HODNOTA REÁLNÁ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA 

PODKLADOVÝCH AKTIV ZNOVU- POHLEDÁVEK PODKLADOVÝCH AKTIV ZNOVU- POHLEDÁVEK

AKTIV ZASTAVENÝCH AKTIV ZASTAVENÝCH

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE ČI PRODANÝCH ČI PRODANÝCH

Úvěry a půjčky bankám 1O8 33 167 26O — 315

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům 22 — 14 58 — 43

Úvěry a půjčky celkem 13O 33 181 318 — 358

F.32. Závazky nevykázané v rozvaze

F.32.1. Podmíněné závazky a budoucí závazky 

Smluvní výše budoucích a podmíněných závazků dle jednotlivých kategorií je uvedena

v tabulce níže. Částky podmíněných závazků v tabulce jsou uvedeny za předpokladu jejich

zálohové úhrady v plné výši. Částky záruk a akreditivů uvedené v tabulce představují

maximální výši účetní ztráty, která by vznikla k datu účetní závěrky, pokud by smluvní

strany v plné výši nedostály svým závazkům vyplývajícím ze smluv. 
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Společnosti Skupiny zařazené do bankovního segmentu poskytují otevřené úvěrové rámce

klientům s cílem umožnit jim rychlý přístup k prostředkům potřebným k plnění krátkodobých

závazků i uspokojení dlouhodobých finančních potřeb. Takovéto úvěrové rámce mohou mít

formu záruk, kdy Skupina ručí za splacení úvěru, který klientovi poskytla třetí osoba,

záložních akreditivů, které představují podpůrný úvěrový rámec umožňující klientovi ob-

chodování za nižších nákladů, dokumentárních akreditivů ve formě platby vztahující se

k financování zahraničního obchodu jménem klienta a financování za nižších nákladů,

dokumentárních akreditivů ve formě platby vztahující se k financování zahraničního

obchodu jménem klienta a splacené Skupině později, možnosti vydávání směnek/úpisů a re-

volvingových úvěrů, které umožňují klientovi vydávat cenný papír na peněžním trhu nebo

střednědobé směnky podle potřeby bez obvyklého procesu schvalování financování v každém

jednotlivém případě. Výnosy ze záruk se vykazují v položce „Výnosy z poplatků a provizí“

a jsou stanoveny z nominální hodnoty záruk za použití dohodnutých sazeb.

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Úvěrové přísliby 969 813

Odvolatelné s původní splatnosti méně než 1 rok 419 2O5

Ostatní 55O 6O7

Poskytnuté záruky 198 8

Záruky, které nepředstavují platby 12 —

Neodvolatelné akreditivy 1 —

Závazky z poskytnutých záruk 6 —

Záruky ve formě plateb 179 8

Podmíněné závazky a budoucí závazky celkem 1 167 821

Vzhledem k tomu, že v rozvaze jsou vykazovány pouze organizační poplatky a časová

rozlišení očekávaných ztrát do okamžiku splnění nebo expirace závazků do budoucna, mají

budoucí a podmíněné závazky charakter podrozvahového úvěrového rizika. Mnohé podmíněné

nebo budoucí závazky vyprší bez poskytnutí zálohy buď v plné, či částečné výši. Tyto

částky proto nepředstavují očekávané budoucí peněžní toky. 

Následující tabulka zahrnuje zajištěné závazky:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Zajištěné bankovní úvěry 76 65

Zajištěné závazky celkem 76 65
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Majetek poskytnutý do zástavy zahrnuje:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Investice do dceřiných, přidružených a společných podniků 32 —

Dluhové cenné papíry 2 —

Úvěry a půjčky bankám 61 —

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům 265 38O

Provozní a ostatní hmotný majetek 69 —

Ostatní majetek 1 —

Majetek poskytnutý do zástavy celkem 43O 38O

F.32.2. Možné budoucí závazky

F.32.2.1. Soudní spory

Skupina prostřednictvím společnosti Česká pojišťovna a.s. vede s menšinovým akcionářem

2 soudní spory ohledně usnesení valných hromad konaných v letech 1996 a 2OOO. Ani jeden

z těchto sporů nebyl dosud pravomocně ukončen, ale rozhodnutí prvoinstančních i odvo-

lacích soudů byla vynesena ve prospěch České pojišťovny a.s. Na základě průběhu minulých

soudních sporů, provedeného hodnocení postupů České pojišťovny a.s. a právních rozborů

provedených externími právními poradci považují Česká pojišťovna a.s. i mateřská společ-

nost za nepravděpodobné, že by kterýkoliv z těchto sporů byl ukončen s výsledkem pří-

znivým pro žalobce.

Skupina (jakožto jediný akcionář společnosti Česká pojišťovna a.s.) je zároveň účastníkem

8 soudních sporů, v nichž byly podány žaloby napadající rozhodnutí valné hromady

společnosti Česká pojišťovna a.s. z července 2OO5, kterým byl schválen přechod akcií

(squeeze-out) menšinových akcionářů, i zpochybňující dostatečnost plnění vyplácených

těmto menšinovým akcionářům. Na základě právních rozborů provedených externími právními

poradci považuje vedení společnosti za nepravděpodobné, že by kterýkoliv z těchto sporů

byl ukončen s výsledkem příznivým pro žalobce.

F.32.2.2. Zdanění

Systém zdanění v Ruské federaci a Kazachstánu je poměrně nový a je charakterizován čas-

tými změnami legislativy, výroky úřadů a rozhodnutími soudů, jež bývají v mnoha případech

nejasné, vzájemně si protiřečí a podléhají různým výkladům ze stran různých finančních

úřadů. Výpočet daní podléhá zkoumání a kontrole hned několika různých úřadů, které mají

ve svých pravomocech možnost udělit tvrdé pokuty, penále a úroky z prodlení. Možnost

kontroly trvá tři kalendářní roky po skončení zdaňovacího období v Rusku a pět kalendář-

ních let v Kazachstánu; za určitých okolností však může možnost kontroly trvat i déle.

Jak ukazují nedávné události v obou zemích, tamní finanční úřady se začínají více pro-

sazovat v oblasti výkladu a vymáhání daňové legislativy. 
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Z těchto okolností mohou v Ruské federaci a Kazachstánu plynout daňová rizika, která

jsou podstatně významnější než v jiných zemích. Vedení se domnívá, že na daňové závazky

vytvořilo dostatečné rezervy na základě svých výkladů platné ruské a kazašské daňové

legislativy, výroků úřadů a soudních rozhodnutí. 

F.32.2.3. Účast v Českém a Slovenském jaderném poolu

Skupina je jako člen Českého a Slovenského jaderného poolu společně a jednotlivě

odpovědná za závazky poolu. To znamená, že v případě, že jeden nebo více členů nebude

schopno dostát svým závazkům vůči poolu, převezme Skupina nekrytou část tohoto závazku

v poměru závislém na svém čistém vlastním vrubu na základě příslušné smlouvy. Vedení se

nedomnívá, že by riziko, že některý z členů nebude schopen dostát svým závazkům vůči

poolu, bylo natolik významné, aby ohrozilo finanční pozici Skupiny. Potenciální závazek

Skupiny včetně solidární odpovědnosti je smluvně limitován ve výši dvojnásobku jejího

čistého vlastního vrubu pro daný druh pojištěného rizika.

F.32.2.4. Členství v České a Slovenské kanceláři pojistitelů

Jako člen České i Slovenské kanceláře pojistitelů (dále jen „Kanceláře“) se v souvislosti

s poskytováním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (MTPL)

v příslušné zemi Skupina zavázala ručit za závazky Kanceláří. Za tímto účelem Skupina

přispívá do garančních fondů, a to ve výši stanovené příslušnou Kanceláří.

V případě, že některý z členů Kanceláře nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím

z MTPL z důvodu nesolventnosti, může být Skupina požádána o dodatečný příspěvek do

garančního fondu. Vedení se nedomnívá, že riziko vzniku takovéto situace by bylo významné

natolik, aby ohrozilo finanční pozici Skupiny.

F.32.2.5. Česká pojišťovna — soudní spory

Česká pojišťovna a.s. (ČP) vede soudní spor s Fondem národního majetku ČR (dále jen

„FNM“), v němž se FNM domáhá plnění z titulu smlouvy o smlouvě budoucí, která byla mezi

ČP a FNM uzavřena dne 8. října 1997, přičemž ČP v rámci tohoto sporu namítá, že předmětný

nárok FNM neexistuje. Vedení ČP i mateřské společnosti je s ohledem na učiněné úkony,

známé informace a právní analýzy toho názoru, že by žalobci nemělo být vyhověno.

F.32.2.6. Záruka CME

V souvislosti s prodejem Skupiny TV Nova uzavřely společnosti CME a CME BV prohlášení

o záruce se společností PPF a.s. dne 2. května 2OO5 (dále jen „Záruka PPF“) a prohlášení

o záruce se společností PPF Group N.V. dne 2. května 2OO5 (dále jen „Záruka mateřské

společnosti“). Záruka PPF a Záruka mateřské společnosti byly vydány na podporu případných

nároků na odškodnění vznesených proti PPF podle Rámcové smlouvy ze dne 13. prosince 2OO4.
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PPF Group a PPF a.s. odpovídají za nároky na odškodnění vznesené podle Rámcové smlouvy.

V případě, že budou vzneseny nároky na odškodnění a jejich výše překročí 75 mil. EUR,

ručí od okamžiku takového překočení Skupina PPF za úhradu všech platných a nevyřízených

nároků na odškodnění.

Vedení se nedomnívá, že by toto riziko bylo pro finanční pozici Skupiny významné.

F.32.3. Získané záruky 

Získané záruky byly:

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 NEURČENÉ K PRODEJI 2OO6

Získané záruky 25O 16O

Získané úvěrové přísliby 2OO 212

Aktiva obdržená formou zástavy 441 6OO

Pohledávky z akcií, dluhopisů a směnek — 16

Získané záruky celkem 891 988

F.33. Spřízněné osoby

F.33.1. Identifikace spřízněných osob

Skupina je ve spřízněném vztahu se svými nekonsolidovanými přidruženými a dceřinými

společnostmi.

Za spřízněné osoby se dále považují klíčoví vedoucí pracovníci Skupiny a blízcí rodinní

příslušníci těchto pracovníků, dále společnosti, v jejichž vedení jsou zastoupeny tyto

osoby nebo v nichž mají tyto osoby významná hlasovací práva.

Kategorie vedoucích pracovníků Skupiny zahrnuje členy představenstva a dozorčí rady.

F.33.2. Transakce se statutárními orgány a vedoucími pracovníky

Příjmy členů statutárních, dozorčích a výkonných orgánů obdržené od Skupiny:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Představenstvo mateřské společnosti O,4 —

Klíčoví vedoucí pracovníci 16 9

Příjmy se dělí na finanční a nefinanční následujícím způsobem:

Finanční příjmy zahrnují finanční příjmy, které byly v průběhu finančního roku přijaty

členy představenstva (zejména odměny za členství ve statutárních orgánech, mzdy, bonusy,

výhody, jiné příjmy a skupinové životní pojištění).
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Nefinanční příjmy zahrnují nefinanční příjmy (výhody) přijaté v průběhu finančního roku

členy představenstva Skupiny (zejména auta, zdravotní programy a výhody na základě

kolektivní smlouvy pro řídící pracovníky).

F.33.3. Transakce se spřízněnými osobami 

V průběhu roku provedla Skupina následující významné transakce se spřízněnými osobami.

Všechny transakce proběhly za obvyklých tržních podmínek.

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Zasloužené pojistné, očištěné — 2 

Úrokové a obdobné výnosy — 3 

Ostatní výnosy z finančních aktiv 1 — 

Čistý zisk z poplatků a provizí a výnosy z poskytnutých služeb — (5)

Ostatní výnosy — 3 

Výnosy celkem 1 3 

Úrokové a obdobné náklady — (3)

Pořizovací náklady a ostatní provozní náklady (3) (4)

Náklady celkem (3) (7)

Ke dni účetní závěrky vykazovala Skupina následující zůstatky se spřízněnými osobami: 

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE 2OO7 2OO6

Investice do dceřiných podniků nezahrnutých do konsolidačního celku 7 4 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 52 34 

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům — 1 

Aktiva celkem 59 39 

Pasivní časové rozlišení (1) — 

Pasiva celkem (1) — 
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F.34. Výnos na akcii 

Následující tabulka uvádí výnos na akcii:

V MIL. EUR, ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2OO7 2OO6

Čistý zisk náležející akcionářům mateřského podniku 243 386 

Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti 

z pokračujících operací 11 1O9 

Čistý zisk z ukončených činností 232 277 

Vážený průměrný počet akcií 66 738 66 738 

Celkový a zředěný výnos na akcii (EUR) 3 641 5 784

Celkový a zředěný výnos na akcii ze zisku z pokračujících činností (EUR) 165 1 633

Celkový a zředěný výnos na akcii ze zisku z ukončených činností (EUR) 3 476 4 151

Výše výnosu na akcii je stanovena jako poměr váženého průměrného počtu platných kmenových

akcií na konsolidovaném čistém zisku.

Výše zředěného výnosu na akcii nebyla stanovena, protože Skupina neměla žádné zředěné

cenné papíry.
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F.35. Reálná hodnota aktiv a pasiv

Tabulka uvádí porovnání účetní a reálné hodnoty finančních aktiv: 

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 NEURČENÉ 2OO6 2OO6 

K PRODEJI K PRODEJI

ÚČETNÍ REÁLNÁ ÚČETNÍ REÁLNÁ

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE HODNOTA HODNOTA HODNOTA HODNOTA

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů a výnosů určená k obchodování 114 114 676 676

Dluhopisy a ostatní cenné papíry 

s pevným výnosem určené k obchodování 52 52 73 73

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 

výnosem určené k obchodování 37 37 559 559

Kladné reálné hodnoty derivátů 25 25 44 44

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů a výnosů, která nejsou určena k obchodování — — 3 1OO 3 1OO

Dluhopisy a ostatní cenné papíry 

s pevným výnosem, které nejsou určeny k obchodování — — 2 637 2 637

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, 

které nejsou určeny k obchodování — — 463 463

Finanční aktiva k prodeji 244 n/a 227 n/a

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem 21 21 187 187

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 223 n/a 4O n/a

Finanční aktiva držená do splatnosti — — 74 84

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem — — 74 84

Úvěry a pohledávky 3 236 3 236 2 879 2 879

Úvěry a půjčky bankám 6O1 6O1 928 928

Úvěry a půjčky nebankovním subjektům 2 6O1 2 6O1 1 714 1 714

Pohledávky 34 34 237 237

Peníze a peněžní ekvivalenty 321 321 41O 41O

Finanční aktiva celkem 3 915 n/a 7 366 n/a

Reálná hodnota finančního aktiva je definována jako částka, za kterou může být finanční

aktivum směněno mezi dvěma smluvními stranami v rámci obvyklého obchodu. Reálná hodnota

vychází z tržní ceny.

V případě finančních aktiv, která jsou v účetní závěrce vykazována v reálné hodnotě a pro

která nejsou k dispozici tržní ceny, se reálná hodnota počítá pomocí metody současné

hodnoty budoucích peněžních toků. Použité diskontní sazby se počítají jako bezriziková

úroková míra pro měnu finančního nástroje, upravená o příslušnou přirážku na riziko

a neurčitost. V případě finančních aktiv a závazků se splatností méně než jeden rok se

předpokládá, že se reálná hodnota rovná účetní hodnotě.
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Tabulka uvádí porovnání reálné a účetní hodnoty finančních závazků:

2OO7 NEURČENÉ 2OO7 NEURČENÉ 2OO6 2OO6 

K PRODEJI K PRODEJI

ÚČETNÍ REÁLNÁ ÚČETNÍ REÁLNÁ

V MIL. EUR, KE DNI 31. PROSINCE HODNOTA HODNOTA HODNOTA HODNOTA

Finanční závazky z investičních smluv 

s prvky dobrovolné spoluúčasti — n/a 1 176 n/a

Zaručený závazek z investičních smluv 

s prvky dobrovolné spoluúčasti — n/a 1 145 n/a

Závazek z investičních smluv vyplývající 

z prvků dobrovolné spoluúčasti — n/a 31 n/a

Závazky z emitovaných cenných papírů 1 458 1 457 955 954

Závazky 1OO 1OO 27O 27O

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou 

proti účtům nákladů nebo výnosů 5O 5O 43 43

Záporná tržní hodnota derivátů 27 27 32 32

Závazek prodat cenné papíry 23 23 11 11

Závazky vůči bankám 853 853 251 251

Závazky vůči nebankovním subjektům 728 728 673 673

Finanční závazky celkem 3 189 n/a 3 368 n/a

Reálnou hodnotu zaručených závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti

nelze spolehlivě měřit.

F.36. Důležité účetní odhady a úsudky 

Odhady a úsudky jsou průběžně vyhodnocovány a vycházejí z historické zkušenosti a dalších

faktorů včetně očekávaných budoucích událostí, o kterých je za daných okolností možné

předpokládat, že nastanou.

Důležité účetní odhady a úsudky

Skupina provádí odhady a stanovuje předpoklady týkající se budoucnosti. Výsledky těchto

odhadů se ve většině případů nebudou rovnat skutečným budoucím výsledkům, což vyplývá ze

samotného charakteru odhadů. Odhady a předpoklady, s kterými je spojeno významné riziko,

že v následujícím účetním období způsobí významnou úpravu účetní hodnoty aktiv a cizích

zdrojů, jsou popsány níže.

Předpoklady použité při výpočtu pojistně-technických rezerv

Při výpočtu pojistně-technických rezerv a PVFP Skupina používá stanovené předpoklady.

Způsob stanovení předpokladů, které mají nejvýznamnější dopad na velikost položek ve

výkazech Skupiny.
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Trvalé snížení hodnoty úvěrů a pohledávek

Vždy k datu účetní závěrky Skupina vyhodnocuje, zda existuje objektivní důkaz trvalého

snížení hodnoty úvěrů a pohledávek. Hodnota úvěru nebo pohledávky či skupiny úvěrů nebo

pohledávek je trvale snížena tehdy, pokud existuje objektivní důkaz o tom, že trvalé

snížení hodnoty je následkem jedné či více událostí, které nastaly po počátečním vyká-

zání, a výsledná ztráta má spolehlivě odhadnutelný vliv na předpokládané budoucí peněžní

toky z daného úvěru, pohledávky či skupiny úvěrů nebo pohledávek.

Objektivní důkaz o tom, že došlo k trvalému snížení hodnoty úvěru, pohledávky či skupiny

úvěrů nebo pohledávek, zahrnuje Skupinou zjištěné informace o následujících událostech:

• významné finanční problémy emitenta či dlužníka;

• porušení smlouvy, např. prodlení ve splátkách úroků či jistiny;

• zánik aktivního trhu pro dané finanční aktivum v důsledku finančních problémů dlužníka.

U úvěrů a pohledávek, které jsou individuálně významné, posuzuje Skupina existenci

objektivního důkazu trvalého snížení hodnoty individuálně, u úvěrů a pohledávek, které

nejsou individuálně významné, posuzuje trvalé snížení hodnoty na bázi celého portfolia.

Pro účely vyhodnocení trvalého snížení hodnoty na bázi celého portfolia jsou úvěry

a pohledávky členěny do skupin podle charakteru úvěrového rizika.

Odhad hodnoty budoucích peněžních toků z úvěrů a pohledávek je prováděn na základě

smluvních peněžních toků a historické zkušenosti týkající se minulých ztrát z úvěrů

a pohledávek s podobným charakterem úvěrového rizika. Historická zkušenost týkající se

minulých ztrát je upravena na základě aktuálních dostupných informací tak, aby odrážela

vliv současných podmínek, které neplatily v době, k níž se vztahuje historická zkušenost,

a dále, aby byl vyloučen dopad podmínek v minulém období, které nejsou v současné době

relevantní. Metodika a předpoklady použité při tvorbě odhadu budoucích peněžních toků

jsou pravidelně prověřovány vedením Skupiny s cílem snížit výskyt jakýchkoliv rozdílů

mezi odhady ztrát a skutečně vzniklými ztrátami.

Odhad trvalého snížení hodnoty aktivního konsolidačního rozdílu (goodwillu)

Skupina v souladu s účetním postupem uvedeným v kapitole D.1.2. provádí alespoň jednou ročně

test trvalého snížení hodnoty aktivního konsolidačního rozdílu (goodwillu). Realizovatelná

hodnota penězotvorných jednotek se stanovuje na základě výpočtu hodnoty z užívání.

Daně z příjmů

Skupina podléhá dani z příjmů v mnoha zemích a oblastech. Stanovení celkové rezervy na

daň z příjmů je prováděno za výrazného využití odhadů a propočtů. Skupina provádí mnoho

transakcí, v jejichž průběhu je stanovení výsledné daně nejisté. Skupina účtuje o odhadu

závazků z předpokládaných sporů plynoucích z daňových kontrol. Pokud se konečná platba

daně liší od závazku zaúčtovaného na základě odhadu, rozdíl ovlivní výši daně a odložené

daně v období, ve kterém je přijato rozhodnutí.
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Reálná hodnota finančních derivátů a ostatních finančních nástrojů

Reálná hodnota finančních derivátů, které nejsou obchodovány  na aktivním trhu (např.

OTC deriváty), je stanovena pomocí oceňovacích technik. Vedení Skupiny využívá při svých

úsudcích více metod a stanovuje předpoklady, které vycházejí zejména z tržních podmínek

existujících k datu účetní závěrky. 

Reálná hodnota investičního majetku

Reálná hodnota investičního majetku byla stanovena především na základě znaleckých

posudků nezávislých znalců. U ostatního investičního majetku se reálná hodnota stanoví

interně s použitím metody diskontovaných peněžních toků. Takováto ocenění vyžadovala po-

užití úsudků a předpokladů budoucích tržních podmínek. Podrobnější informace jsou uvedeny

v kapitole F.3.

G. Události po datu účetní závěrky

Skupina eviduje níže uvedené významné události, které nastaly od data účetní závěrky do

29. dubna 2OO8 a které nemají vliv na tuto účetní závěrku:

G.1. Dokončení transakce mezi společnostmi PPF Group N.V. a Generali 

Dne 1O. července 2OO7 uzavřely společnosti PPF Group N.V. („PPF“) a Assicurazioni

Generali SpA („Generali“) smlouvu, jejímž předmětem bylo spojení jejich pojišťovacích

a s pojištěním souvisejících aktiv ve střední a východní Evropě prostřednictvím vkladu

těchto aktiv do nově založené holdingové společnosti Generali PPF Holding.

Dne 17. ledna 2OO8 podepsaly společnosti PPF Group N.V. a Generali závěrečný akt,

stvrzující splnění závazků obou stran vzešlých ze smlouvy. Celá Skupina CZI Holdings

a vybrané investice společnosti Assicurazioni Generali SpA v oblasti střední a východní

Evropy byly vloženy do společnosti Generali PPF Holding B.V. a k uvedenému dni se

s konečnou platností společnost Generali PPF Holding B.V. stala přidruženým podnikem

společnosti PPF Group N.V. (49 %) a dceřiným podnikem společnosti Assicurazioni Generali

SpA (51 %). Více informací viz kapitola A.5.
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G.2. PPF Co2 B.V. ohlašuje splacení všech svých emitovaných dluhopisů
s nulovým kuponem

Dne 17. ledna 2OO8 ohlásila společnost PPF Co2 B.V. splacení všech svých emitovaných

dluhopisů s nulovým kuponem ISIN CZOOOOOOO229. Datum předčasného splacení bylo stanoveno

na 18. února 2OO8 a částka předčasného splacení je 92,5O % nominální hodnoty. Dluhopisy

jsou plně zajištěné zárukou společnosti PPF Group N.V. a jejich celková nominální hodnota

je 423 mil. EUR. Dluhopisy jsou obchodovány na oficiálním volném trhu Burzy cenných

papírů Praha.

G.3. Nákup dalšího majetkového podílu v Nomos Bank

V roce 2OO7 změnilo vedení Skupiny strategický záměr ohledně akvizice Nomos Bank. Původně

se počítalo s tím, že majitelé Nomos Bank a Home Credit & Finance Bank spojí své aktivity

vytvořením strategického partnerství. Současný záměr Skupiny je vystupovat jako významný

menšinový akcionář Nomos Bank a tuto investici striktně oddělovat od aktivit Home Credit.

Dne 14. ledna 2OO8 získala společnost Russia Finance Corporation B.V. další podíl 2,O2 %

na základním kapitálu Nomos Bank prostřednictvím zvýšení základního kapitálu banky.

Dne 17. dubna 2OO8 byly podepsány nové smlouvy na nákup dalšího podílu 12,24 % a dne

28. dubna 2OO8 (po vypořádání těchto smluv) se Russia Finance Corporation B.V. stala

akcionářem s celkovým podílem 29,92 % na základním kapitálu Nomos Bank. Valná hromada

Nomos Bank, konaná dne 28. dubna 2OO8, schválila další zvýšení základního kapitálu banky.

Skupina se tohoto zvýšení základního kapitálu hodlá zúčastnit.

G.4. Fúze společností PPF GATE a.s. a E-GATE a.s.

Dne 8. ledna 2OO8 schválila představenstva společností PPF GATE a.s. a E-GATE a.s. záměr

fúze obou společností. Podle tohoto záměru je fúze koncipována tak, že společnost PPF

GATE a.s. bude nástupnickou společností a E-GATE a.s. zanikne. Datum účinnosti fúze bylo

stanoveno na 1. ledna 2OO8.
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G.5. Vichřice Emma

Začátkem března se bezmála přes celou Českou republiku přehnala ničivá vichřice Emma,

jež dosahovala síly orkánu. V důsledku této kalamity vznikla pojistná plnění v odhadované

výši 15—19 mil. EUR.

G.6. Syndikovaný úvěr

Ke dni 29. dubna 2OO8 byl syndikovaný úvěr čerpán ve výši 34O mil. EUR (viz kapitola

A.5.3.) s tím, že dalších 1 76O mil. EUR je dostupných k čerpání. 

G.7. Jednání ve shodě

Dne 24. dubna 2OO8 schválila Skupina PPF své jednání ve shodě se společností Generali

PPF Holding B.V. (která jednání ve shodě schválila o den později) za účelem prosazení

a zvýšení jejich společného vlivu na aktivity společnosti ZENTIVA N.V. Skupina PPF

(prostřednictvím své 1OO% dceřiné společnosti Anthiarose Limited) vlastní podíl O,O9 %

ve společnosti ZENTIVA N.V., Generali PPF Holding vlastní (na konsolidované bázi) podíl

19,14 % ve společnosti ZENTIVA N.V.
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