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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Název a adresa: 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  

Lazarská 13, 120 00 Praha 2 

IČ: 60192445 

Datum vzniku společnosti: 
26. října 1993 

Auditorská společnost: 
KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 

 

Představenstvo společnosti k 31.12.2007: 
 
Mgr. Petr Holínský 
člen představenstva od 3. června 2005 
narozen 1972 
vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie 
 
Mgr. Petr Holínský, generální ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v Credit Suisse již od roku 
1998. Je členem globálních a evropských výborů CS asset management zaměřených na 
investice do dluhopisů a akcií rozvíjejících se trhů a rovněž členem evropské skupiny pro správu 
smíšených portfolií. Před rokem 1998 získával zkušenosti ve firmách Ballmaier & Schultz CZ 
s.r.o. a Gutmann & Cie Praha, a.s. V současné době se věnuje obhospodařování portfolií 
institucionálních klientů. 
 
Ing. Jiří Musil 
člen představenstva od 25. listopadu 2007 
narozen 1974 
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská 
 
Před svým nástupem do Credit Suisse získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset 
Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V Credit Suisse 
byl jmenován obchodním ředitelem a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a 
budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v červnu 2007 úspěšně 
absolvoval první úroveň.  
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Změny v průběhu rozhodného období: 
 
Ing. Barbara Pošívalová 
členka představenstva od 3. června 2005 do 25. listopadu 2007 
narozena 1975 
 
Dozorčí rada k 31.12.2007: 
 
Sarah Houghton 
členka dozorčí rady od 4. prosince 2007    
narozena 1968 
vzdělání: University of Bristol, Politics and Economics 
V Credit Suisse pracuje od roku 1998. Nejprve zastávala pozici Regionální řetitelky pro oblast 
východní a střední Evropy Asset Managementu a nyní je na pozici COO. 
 
Darina Lišuchová 
členka dozorčí rady od 2.července 2007    
narozena 1970 
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo 
V Credit suisse pracuje od roku 2005 na pozici Compliance Officer.  
 
 
Lawrence Haber 
člen dozorčí rady od 1.prosince 2006     
narozen 1951 
vzdělání: Bachelor of Arts Degree in Political Science from the State University of New York at 
Stony Brook; MBA in Accounting from New York University; Certified Public Accountant. 
Pracuje v Credit Suisse od roku 2003 a je ředitelem pro sekci asset managementu se sídlem v 
Zurichu. Je rovněž COO a členem Management Committee. 
 
Změny v průběhu rozhodného období: 
 
Joachim Mies 
člen dozorčí rady od 2. července 2007 do 30. listopadu 2007       
narozen 1962 
 
Ing. Petr Žaluda 
předseda dozorčí rady od 1. července 2002 do 1. července 2007       
narozen 1966 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Ing. Michal Šušák 
člen dozorčí rady od 1.července 2002 do 1. července 2007 
narozen 1964 
 
 
Jediný akcionář: 
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A. 
L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství 
 
 
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2007: 
 
■ Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  
 
■ Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  
 
■ Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  
 
■ Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  
 

■ Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  

 
■ Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  
 

■ Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,  
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.  

 
 
Depozitář fondů obhospodařovaných společností: 
UniCredit Bank Czech Republic a. s. 
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1 
IČ 64 94 82 42 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Portfolio manažeři 
 
Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer 
(viz. strana 3) 
 
Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975) – portfolio manažer fondů 
 
1. června 2007 posílil investiční tým Pavel Romanovský, který nastoupil na pozici senior portfolio 
manažera a investičního ředitele. Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na 
kapitálovém trhu již od roku 1996, kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro 
cenné papíry. Od roku 2003 až do svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. pracoval v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer.  Pavel 
Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence, 
ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování s deriváty. V současnosti se věnuje řízení 
podílových fondů obhospodařovaných společností. 
 
Ing. Iveta Vychová (nar. 1971) – zastupující portfolio manažer  
 
Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na 
národní ekonomiku a bankovnictví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. Před svým 
nástupem do Credit Suisse pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a 
První Investiční, a.s. Od roku 1997 pracovala v Credit Suisse jako Settlement Officer a po 
mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici třetího portfolio manažera.  
 
Změny v průběhu rozhodného období: 
 
Jiří Minařík řídil od  ledna 2005 fondová portfolia. Před svých příchodem do CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. pracoval v České spořitelně jako portfolio 
manažer. V letech 1994 až 1999 byl zaměstnán jako broker a investiční konzultant v lokálních 
brokerských společnostech. Jiří Minařík dokončil studia v roce 1994 na ČVUT v oboru ekonomie. 
V roce 1995 byla inženýru Minaříkovi udělana makléřská licence. Pan Minařík odešel ze 
společnosti k 31. březnu 2007 a do 31.5.2007 pokračoval ve spolupráci na základě Mandátní 
smlouvy. Poté byla až do 30. září 2007 obhospodařována Mgr. Petrem Holínským, která od něj 
dne 1. října 2007 převzal Ing. Pavel Romanovský. 
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CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 
 
Credit Suisse je přední globální bankou se sídlem v Curychu, která poskytuje své služby na poli 
bankovnictví již 151 let. V roce 2007 poskytovala svým klientům služby ve třech hlavních liniích 
podnikání: investiční bankovnictví, privátní bankovnictví a správa aktiv. Credit Suisse je pověstná 
zajišťováním špičkového poradenství, komplexními řešeními a inovativními produkty, které 
poskytuje širokému spektru korporátních a institucionálních klientů, a rovněž dobře situovaným 
jedincům po celém světě a retailové klientele ve Švýcarsku. 
 
 
Základní fakta: 
 
■ Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-. 

■ Působnost ve více než 50 zemích celého světa 

■ Téměř 48 000 zaměstnanců různých národností 

■ K 31. prosinci 2007 činil majetek pod správou skupiny 1 554,7 miliard CHF 

 
 
 
GLOBÁLNÍ STRUKTURA SKUPINY CREDIT SUISSE GROUP V ROCE 2007 
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CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Historie 
 
Přítomnost Credit Suisse na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity 
společnost Credit Suisse First Boston Czechoslovakia, a.s. V té době byla první společností 
působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze 
zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a.s.  

V září 1993 byla založena společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s pod jménem CS First Boston investiční společnost a.s.  

Od roku 1994 pak aktivně působí na českém trhu právní jednotka Winterthur, poskytující životní 
pojištění a penzijní připojištění.  

V roce 1995 byla založena společnost Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o., později 
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. (od roku 2006 Winterthur Asset Management 
(Praha) a.s.), která zajišťuje interní správu aktiv pro Winterthur.  

V roce 2006 došlo k prodeji Winterthur do skupiny AXA. 

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s se tak stává jediným 
reprezentantem globální integrované banky Credit Suisse v České republice.   

 
 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s 
 
V České republice působí již od roku 1993 v oblasti kolektivního investování a s účinností od 
1.1.2006 je nedílnou součástí integrované banky Credit Suisse.   

V roce 2004 získala CSAM IS, a.s. jako první investiční společnost v České republice licenci od 
Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní banka), která jí umožňuje individuální správu 
majetku velkých institucionálních klientů. 

V roce 2006 se společnost stala součástí globální integrované banky Credit Suisse poskytující 
služby v třech hlavních liniích: privátní bankovnictví, investiční bankovnictví a správa aktiv.  V 
souvislosti s touto změnou přistoupila společnost v roce 2006 k zavedení nového loga a designu 
nové obchodní značky Credit Suisse.  

V roce 2007 společnost navázala na rok 2006 a opět rozšířila rodinu lucemburských produktů. 
Nový deštníkový fond Credit Suisse Fund (Lux) obsahuje unikátní koncepty Total Return a fondy 
navázané na komoditní indexy. Dále byly notifikovány všechny nově založené podfondy v rámci  
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CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 
 
akciového a dluhopisového deštníku. V roce 2007 rovněž docházelo k slučování a rušení 
stávajících Lucemburských fondů v rámci racionalizace celé nabídky. V rámci zesílené 
marketingové podpory byly zavedeny informační letáky pro většinu produktů v českém jazyce a 
rovněž jsme otevřeli spolupráci s novými distribučními partnery.  
V srpnu roku 2007 založila společnost nový fond, a to fond pro kvalifikované investory – CS Total 
Return Fund otevřený podílový fond.  

 

Hlavní činnosti společnosti v roce 2007 

■ obhospodařování individuálních portfolií  

■ obhospodařování domácích otevřených podílových fondů  

■ podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse 
z pěti deštníkových struktur: akciové, portfoliové, dluhopisové, fondy fondů a alternativní 
investice a přístupy reprezentované deštníkem CS Fund (Lux) 

 
 

K 31. 12. 2007 společnost obhospodařovala více než 12.88 mld CZK. 
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VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2008 

 
Společnost bude v roce 2008 pokračovat v rozvíjení svých tří hlavních linií podnikání:  

■ obhospodařování  tuzemských korunových podílových fondů 

■ podpora distribuce licencovaným lucemburským podílovým fondům CREDIT SUISSE 

■ individuální obhospodařovaní portfolií velkých institucionálních klientů 
 

Po příznivém vývoji kapitálových trhů v první polovině roku 2007 došlo k prudkému ochlazení, 
kterého jsme byli svědky i v prvním čtvrtletí roku 2008. Ve světle těchto okolností bude 
společnost v roce 2008 klást zvýšený důraz na investiční strategie obhospodařovaných produktů 
s cílem zvýšit jejich odolnost vůči nepříznivým tržním podmínkám. V oblasti přípravy nových 
produktů se pak chystá soustředit zejména na poskytování řešení šitých na míru institucionální 
klientele. Na poli lucemburských produktů jsme využili postavení Credit Suisse, jakožto předního 
poskytovatele alternativních investic a rozhodli jsme se prezentovat některé z těchto investičních 
příležitostí i českému klientovi. Na sklonku roku 2007 jsme představili nové alternativní produkty 
z deštníku Credit Suisse Fund (Lux). V roce 2008 navážeme na tento trend uvedením prvního 
standardního fondu hedgových fondů na český trh. Významným krokem je pak očekávané 
otevření tříd zajištěných do české koruny u vybraných lucemburských fondů. V souvislosti s těmito 
záměry je plánována zvýšená marketingová podpora s cílem představit nové investiční příležitosti 
široké veřejnosti a posílit postavení značky Credit Suisse v ČR. Důraz bude rovněž kladen na 
budování nových distribučních kanálů a rozšiřování stávající spolupráce v oblasti distribuce. 
Společnost se v roce 2008 rovněž chystá vstoupit na trh pokrývaný sítěmi nezávislých finančních 
poradců.  
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 
ISIN: CZ0008471844 

VZNIK FONDU: 26.7.2002 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s. 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 

 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 

1.0700

1.0750

1.0800

1.0850

1.0900

1.0950

1.1000

1.1050

1.1100

31.12.06 28.2.07 30.4.07 30.6.07 31.8.07 31.10.07 31.12.07

NAV

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 
 
Investiční politika 
Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s 
fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude 
strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP 
odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu 
následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady. 
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 
ISIN: CZ0008471919 

VZNIK FONDU: 24.3.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)  

PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003 

DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 

 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

31.12.06 28.2.07 30.4.07 30.6.07 31.8.07 31.10.07 31.12.07

NAV

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 

 
Investiční politika 
Cílem investiční politiky Fondu je zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry 
likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v 
HUF. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního 
trhu, termínované vklady, 0-15% dluhopisy. 
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
(Změna názvu z Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. s účinností k 26.2.2007) 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472065 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007) 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Dluhopisový fond 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 
 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 

105.00

105.50

106.00

106.50

107.00

107.50

108.00

31.12.2006 28.2.2007 30.4.2007 30.6.2007 31.8.2007 31.10.2007 31.12.2007

NAV 

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 
 
Investiční politika 
Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100% 
objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou 
na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu 
majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti 
na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.  
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472040 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 
 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 
 

1.0300

1.0400

1.0500

1.0600

1.0700

1.0800

1.0900

1.1000

31.12.2006 28.2.2007 30.4.2007 30.6.2007 31.8.2007 31.10.2007 31.12.2007

NAV Benchmark 6m PRIBID

 
(benchmark je normován k počátečnímu NAV) 
 
Investiční politika 
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a 
výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této 
výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje 
peněžního trhu, 0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank. 
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472032 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Smíšený fond 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 
 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 
 

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

31.12.2006 28.2.2007 30.4.2007 30.6.2007 31.8.2007 31.10.2007 31.12.2007

NAV Benchmark 60%GPRI+40%PX

 
(benchmark je normován k počátečnímu NAV) 
 
Investiční politika 
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální 
analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních 
metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, 
max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.  
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FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007 
 
Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 
 
ISIN: CZ0008472214 

VZNIK FONDU: 24.11.2005 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů 

DEPOZITÁŘ: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  

TYP FONDU: Fond fondů 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o. 
 

VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2007 

99.00

101.00

103.00

105.00

107.00

109.00

31.12.06 28.2.07 30.4.07 30.6.07 31.8.07 31.10.07 31.12.07

NAV

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 
 
Investiční politika 
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální 
analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních 
metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, 
max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.  
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ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY 
 
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 vykonávaly pro společnost CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s 
cennými papíry následující instituce : 

 
■ Komerční banka, a.s. 

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
 
■ Česká spořitelna, a.s.  

 Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4  
 
■ Československá obchodní banka, a.s. 
 Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
 
■ Patria Finance,  a.s. 
 Škrétova 12, č.p. 490, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
 
■ WOOD & Company Financial Services,  a.s.  
 Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 
 
■ Hypovereinsbank AG 
 Gebaude Z2, Arabellstrasse 12, Německo 
 
■ ING Bank N. V. 
 Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 
 
■ UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
 nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1 
 
■ BH Securities, a.s. 
 Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 
 
■ Calyon Bank, a.s. 
 Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 
 
■ Deutsche Bank AG, Prague branch 
 Jungmannova 34, 11 21 Praha 1 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

Zpráva představenstva společnosti 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 

o vztazích mezi propojenými osobami 

V souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13, PSČ: 120 00, IČ: 60192445, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, odd. B, vložka 2206 za účetní období 
1.1.2007 až  31.12.2007 zpracovalo zprávu o vztazích. 
 
OVLÁDANÁ OSOBA 
 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 
IČ: 60 19 24 45 
 
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 
Osoba ovládající:  Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A. - 100% 
 
V období od 1.1.2007 až 31.12.2007 (“Rozhodné období”) došlo k následujícím významným 
vztahům mezi společností a níže uvedenými osobami: 
 
1. Credit Suisse Asset Management (UK) Holding Limited, 15 St. Botolph street, London 
     EC3A 7 JJ, Velká Británie  
 
Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
2. Credit Suisse First Boston, division CSAM Zurich, Giesshublstr. 30, CH-8070 Zurich, 
     Switzerland 

Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy - pojištění nevznikla 

 
3. Credit Suisse Asset Management,  LLC, 466 Lexington Ave, New York, NY 10022, USA 

Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy  nevznikla 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 

 

4. Credit Suisse Group, a Swiss corporation, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, Switzerland 

Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Licence Agreement dle uvedené smlouvy nevznikla 
Přeúčtování nákladů (Investment Forum) dle faktury přijaté nevznikla 

 
5. Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S. A., L-2180 Luxembourg, 5, 

rue Jean Monnet 

Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Servisní poplatek (trailer fee) dle uvedené smlouvy nevznikla 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
6. Credit Suisse Asset Management Fund Service Giesshublstrasse 30, CH-8070 Zurich, 

Switzerland 
 
Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 
 
7. Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH, Messe Turm 

D 60608 Frankfurt am Main, Germany 
 
Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 
 
8. Credit Suisse Financial Accounting AM New York, Eleven Madison Avenue, New York, NY 

10010, USA 
 
Protiplnění na základě smluv uzavřených v Rozhodném období: 
Název smlouvy protiplnění újma 
Pojištění  dle přijaté faktury nevznikla 

 

Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně dostupných 
informací, popř. informací na základě zákona k plnění zákonem stanovených povinností. 
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ZÁVĚR 

 

Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. 
prohlašuje, že společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. 
nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou 
osobou, společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková 
výhoda. 
 
 
 
 
V Praze dne 31. března 2008 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Holínský, člen představenstva 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s. 
 
 
 
 

 
Ing. Jiří Musil, člen představenstva 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s 
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FINANČNÍ ZPRÁVY 

 



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2007 
(v celých tis. Kč) 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

Charakteristika a hlavní aktivity 
 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ("společnost") byla založena 
společností CS First Boston Czechoslovakia a.s., podle zakladatelské listiny a rozhodnutí jediného akcionáře 
ze dne 4. srpna 1993, v souladu se zákonem č. 513/1992 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 
248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost byla zapsána do 
obchodního rejstříku dne 26. října 1993. 

  
Společnost je právním nástupcem společnosti CS First Boston, investiční společnost, a.s. se všemi právy a 
povinnostmi, které na ni byly převedeny. Změna v názvu a ve vlastnictví společnosti v rámci jedné skupiny 
na Credis Holding Europe (Luxembourg) S.A. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. srpna 1995.  

 
V roce 1997 společnost změnila svůj název z Credis investiční společnost, a.s. s ohledem na změny názvů 
společností na mezinárodní úrovni. Změna názvu společnosti byla zapsána v obchodním rejstříku dne 
11. listopadu 1997. 

 
 
Předmět podnikání společnosti 
 
- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo 

obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, 
- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití ke 

kolektivnímu investování,  
- obhospodařování majetku penzijních fondů v souladu s obhospodařovatelskými smlouvami, 
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem.  
 
Struktura vlastníků společnosti 
 
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.  100% 

 
 
Sídlo společnosti 

 
 

 Lazarská 13/8 
 Praha 2 
 PSČ 12000 
 Česká republika  

 
 
 Členové představenstva a dozorčí rady  k 31. prosinci 2007 
 
 Představenstvo:  Ing. Jiří Musil (od 25.11.2007) 
                                              Mgr. Petr Holínský         
             Dozorčí rada:         Lawrence  Haber       

    Sarah Houghton    (od 4.12.2007) 
                                         Darina Lišuchová   (od 2.7.2007) 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 
Charakteristika a hlavní aktivity (pokračování) 
 
V průběhu roku 2002 společnost obdržela rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým bylo povoleno 
založení a vydávání podílových listů podílového fondu s názvem Credit Suisse CZK otevřený podílový fond 
peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. V roce 2003 bylo na 
základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry povoleno založení otevřených podílových fondů s názvy:  
 
- Credit Suisse PLN otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s., (fond byl přejmenován na Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního 
trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.), 
 
- Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s., 
 
- Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s., 
 
- Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. 
 
Dne 18.11.2005 bylo schváleno rozhodnutím Komise  pro cenné papíry vytvoření podílového fondu 
s názvem: 
 
- Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s.  
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.11.2005 a fond začal být aktivní v únoru 2006. 
 
Dne 7.8.2007 bylo schváleno rozhodnutím České národní banky vytvoření podílového fondu s názvem: 
 

 - Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.8.2007 a fond začal být aktivní v říjnu  
2007.  Fond je určen pouze zkušeným investorům – kvalifikovaným investorům (podle § 56 zákona 
189/2004 Sb, o koletivním investování), kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního 
(kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech více druhů aktiv.  
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah 
údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce.  
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit vyplývajících z uděleného oprávnění pro vykonávání činnosti 
investiční společnosti, společnost v rámci své podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, 
neprovádí devizové obchody, neobchoduje s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly 
v rozporu s uděleným oprávněním pro vykonávání činnosti investiční společnosti.  
 
V průběhu roku 2006 a 2007 společnost podnikala v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo 
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. 
inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den 
vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den 
převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech.  

 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a 
ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru společnosti do portfolia: 
a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 
Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně 
zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací 
ceně. 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty 
z tohoto ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je 
možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o 
akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné 
hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 
K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto 
cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny 
bezrizikových úrokových sazeb, a to  podle jednotlivých cenných papírů. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
(c) Operace s cennými papíry pro klienty 
 

Cenné papíry přijaté společností do úschovy, správy nebo k uložení jsou účtovány v reálných hodnotách a 
evidovány na podrozvaze v položce „Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení“. Cenné papíry 
převzaté společností za účelem jejich obhospodařování jsou účtovány v reálných hodnotách a evidovány na 
podrozvaze v položce „Hodnoty převzaté k obhospodařování“. 

 
(d) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  

 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce 
„Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ v analytické evidenci pro potřebu 
výpočtu daňové povinnosti. 

 
(e) Tvorba rezerv 
 

 Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, 
pro který platí následující kritéria:  

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

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

 
(f) Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva  

 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po 
odhadovanou dobu životnosti. 
 
Vzhledem ke změně zákona o daních z příjmů  č. 586/1992 Sb. v § 30 až § 32a týkající se změny doby 
odepisování a výpočtu odpisů jsou jednotlivé kategorie majetku odepisovány následovně: 
 
Nábytek 5 let 
Zařízení kanceláře /hardware/ 3 roky 
Dopravní prostředky 4 roky 
Software 3 roky 

 
Goodwill vzniká při nákupu majetku a rozumí se jím rozdíl pořizovací ceny akvizice nad podílem na reálné 
hodnotě nabývaných identifikovatelných aktiv a závazků k datu akvizice.  
 
Technická zhodnocení najatého majetku jsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po zbytek 
jejich doby životnosti, podle toho, který časový úsek je kratší. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000,- Kč a dlouhodobý hmotný majetek 
s pořizovací cenou nižší než 40 000,- Kč je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen, přičemž 
doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 
 

(g) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v 
den transakce.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
(g) Přepočet cizí měny (pokračování) 

 
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti 
jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu rozvahy. Výsledný zisk 
nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “Zisk 
nebo ztráta z finančních operací”. 

 
(h) Zdanění  

 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy 
na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 

 
(i) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

 
 
3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD  
 
 Účetní metody používané společností v roce 2007 se v porovnání s rokem 2006 nezměnily. 
 
 
4. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 

 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků 

z vkladů   903 508 
 
Náklady na úroky 

z úvěrů - - 

Čistý úrokový výnos 903 508 
  

Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč (v roce 2006: 0 tis. Kč).  
 

 
5. VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLU 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z akcií a podílů - 46 
     Z toho z ostatních výnosů z akcií a podílů -  46 

Celkem - 46 
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6. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z poplatků a provizí 55 460 52 741 
 
Náklady na poplatky a provize (5 800) (2 227) 

Celkem 49 660 50 514 
 

Výnosy z poplatků a provizí představují především poplatky z obhospodařování podílových fondů a 
obhospodařování majetku zákazníků na základě smluv o obhospodařování. 

 
 
7. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ 

  

tis. Kč 2007 2006 
 
Zisk (ztráta) z operací s cennými papíry - - 
Zisk (ztráta) z devizových operací  (214) (448) 

Celkem (214) (448) 
 
 
8. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Ostatní provozní výnosy 243 - 
 
Ostatní provozní náklady (966) (909) 
 
Ostatní provozní náklady v roce 2007 zahrnují náklady z titulu DPH ve výši 196 tis. Kč (2006: 344 tis. Kč).  
 
 

9. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

tis. Kč 2007 2006 
Náklady na zaměstnance 

Mzdy a odměny zaměstnanců 10 857 11 479 
Z toho: mzdy členům statutárních orgánů a vedení 4 845 7 164 

Sociální a zdravotní pojištění 3 189 4 269 
 14 046 15 748 
 
Ostatní správní náklady 25 169 23 363 

z toho náklady na audit, právní a daňové poradenství 767 1 104 

 39 215 39 111 
 
Investiční společnost nemá žádné odměny vázané na vlastní kapitál. 
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9. SPRÁVNÍ NÁKLADY (pokračování) 
 
Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti (včetně členů statutárních orgánů) byl následující: 

 2007 2006 
 
Zaměstnanci 9 9 
 v tom statutárních orgánů 2 2 

 
Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny z titulu jejich funkce.  
 
 

10. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Zůstatky na běžných účtech 1 943 1 618 
Termínované vklady 37 018 28 300 
Celkem 38 961 29 918 

 
 
11. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY - REALIZOVATELNÉ 

 

tis. Kč 2007 2006 
 
Podílové listy  - - 
Akcie - - 
Celkem - - 
 
V roce 2006 byl proveden přechod 11 451 kusů cenných papírů ČKD Holding ISIN CZ0005117804 
v souladu s par.183 i-n Obchodního zákoníku. Účetní hodnota těchto akcií byla 0 tis. Kč  
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12. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK  
 
 Změny dlouhodobého nehmotného majetku 
 

  
tis. Kč  Software Celkem 
 
Pořizovací cena 
K 1. lednu 2006  1 870 1 870 
Přírůstky  - - 
Ostatní změny  - - 
Úbytky   - - 
K 31. prosinci 2006  1 870 1 870 
 
K 1. lednu 2007  1 870 1 870 
Přírůstky  71 71 
Ostatní změny  - - 
Úbytky  - - 
K 31. prosinci 2007  1 941 1 941 
 
Oprávky  
K 1. lednu 2006  1 628 1 628 
Roční odpisy  226 226 
Úbytky  - - 
Opravné položky  - - 
K 31. prosinci 2006  1 854 1 854 
 
K 1. lednu 2007  1 854 1 854 
Roční odpisy  16 16 
Úbytky  - - 
Opravné položky  - - 
K 31. prosinci 2007  1 870 1 870 
 
Zůstatková cena 
K 31. prosinci 2006  16 16 
K 31. prosinci 2007   71 71 
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13. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  
 
 Změny dlouhodobého hmotného majetku 
 

tis. Kč Hardware Ostatní 
zařízení

Nábytek Umělecká
díla

Auto Celkem

 
Pořizovací cena 
K 1. lednu 2006 1 527 227 2 452 176 632 5 014
Přírůstky - - - - - -
Úbytky - - - - - -
K 31. prosinci 2006 1 527 227 2 452 176 632 5 014
 
K 1. lednu 2007 1 527 227 2 452 176 632 5 014
Přírůstky 55 157 - - 899 1 111
Úbytky (324) - (407) - (632) (1 363)
K 31. prosinci 2007 1 258 384 2 045 176 899 4 762
 
K 1. lednu 2006 1 210 227 2 452 - 553 4 442
Roční odpis 244 - - - 79 323
Úbytky - - - - - -
K 31. prosinci 2006 1 454 227 2 452 - 632 4 765
 
K 1. lednu 2007 1 454 227 2 452 - 632 4 765
Roční odpis 96 68 - - 225 389
Úbytky (324) - (407) - (632) (1 363)
K 31. prosinci 2007 1 226 295 2 045 - 225 3 791
 
Zůstatková cena 
K 31. prosinci 2006 73 - - 176 - 249
K 31. prosinci 2007 32 89 - 176 674 971

 
 
14. OSTATNÍ AKTIVA 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávky za podílovými fondy 
    z obhospodařování majetku 2 703 4 503 
    z přefakturace nákladů 858 667 
Ostatní 46 97 
 3 607  5 277 
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15. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů 12 416   8 143 
Obhospodařování portfolií korporátních klientů 3 250 9 103 
Ostatní 478 254 
 16 144 17 500 

 
 
16. OSTATNÍ PASIVA 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Závazky z obchodního styku 5 207 2 022 
Závazky z přefakturace nákladů - 677 
Závazky vůci finančnímu úřadu 1 618 1 272 
Dohadné účty pasivní 4 727 8 232 
 11 552 12 203 

 
 
17.  VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výdaje příštích období  244 422 
 244 422 

 
 
 
18. ZÁKLADNÍ KAPITÁL  

 
Investiční společnost nevydala v průběhu let 2006 a 2007 žádné nové akcie. 
 
Složení akcionářů investiční společnosti k 31. prosinci 2007: 
 

 Počet akcií Podíl na 
Název  Sídlo (v tis. ks) základním kapitálu % 
 
Credit Suisse Asset Management  
Holding Europe (Luxembourg) S.A. Lucembursko 2 100 
   2 100 

 
Osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nevlastní žádné akcie investiční společnosti. 
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19. NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 
 
  Nerozdělený    
  zisk / Zákonný  
  (neuhrazená  rezervní  Kapitálové 
tis. Kč Zisk ztráta) fond fondy 
 
Zůstatek k 1. lednu 2006 - (7 189) 1 200 15 000
Zisk roku 2005 2 594  - - - 
Rozdělení zisku za rok 2005 schváleného                       
dozorčí radou:  
Převod do neuhrazené ztráty (2 394) 2 394 - - 
Převod do rezervního fondu (200) - 200  - 
Vytvoření kapitálového fondu - - -  - 
Zůstatek k 31. prosinci 2006 před 
rozdělením zisku za rok 2006 - (4 795) 1 400 15 000 
 
Zůstatek k 1. lednu 2007 - (4 795) 1 400 15 000
Zisk roku 2006 8 789  - - - 
Rozdělení zisku za rok 2006 schváleného                       
dozorčí radou:  
Převod do neuhrazené ztráty (8 339) 8 339 - - 
Převod do rezervního fondu (450) - 450  - 
Vytvoření kapitálového fondu - - -  - 
Zůstatek k 31. prosinci 2007 před 
rozdělením zisku za rok 2007 - 3 544 1 850 15 000 
 
 
Společnost dosáhla za rok 2006 účetní zisk ve výši 8 789 tis. Kč. Dne 31.5.2007 jediný akcionář investiční 
společnosti rozdhodl o rozdělení dosaženého zisku: příděl do  rezervního fondu ve výši Kč 450 tis. a převod 
na neuhrazenou ztrátu minulých let Kč 8 339 tis. 
 
Za  rok 2007 společnost dosáhla účetní zisk ve výši 7 657 tis. Kč. K datu sestavení účetní závěrky jediný 
akcionář investiční společnosti nerozhodl o rozdělení dosaženého zisku. 
 

 
20. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 

 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním 10 006  10 051 
Výnosy nepodléhající zdanění (1 571) (1 266) 
Daňově neodčitatelné náklady 1 452  2 259 
Odečet daňové ztráty - (5 741) 
Další položky (101) (45) 
Mezisoučet 9 786 5 258 
 
Daň vypočtená při použití sazby 24% 2 349 1 262 
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20. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA  (pokračování) 
 
 
(b) Odložený daňový závazek/pohledávka 

Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití aktuální daňové sazby. 
Společnost neúčtuje o odložené daňové pohledávce, společnosti nevznikl k 31.12.2007 ani k 31.12.2006 
žádný odložený daňový závazek. 

 
 
21. HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

 

tis. Kč 2007 2006 
 
Peněžní prostředky 6 407 716 5 890 306 
Ostatní aktiva 6 479 430 5 555 130 
Celkem 12 887 146 11 445 436 

 
 
22. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 

 
Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s úrokovými nástroji, 
které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. 
 
Společnost ukládá své prostředky na termínovaná depozita, případně je investuje do podílových listů. 
 
Níže jsou popsána vybraná rizika, jimž je společnost vystavena. 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit společnosti a řízení jejích pozic. Zahrnuje jak riziko 
schopnosti financovat aktiva společnosti nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost společnosti 
likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 
Společnost má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Společnost drží jako součást své strategie 
řízení rizika likvidity část aktiv ve vysoce likvidních prostředcích jako jsou podílové listy a úložky na 
termínovaných vkladech. 
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22. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

 
Zbytková splatnost aktiv a závazků společnosti 
 
  Do 3 Od  3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pokladní hotovost  93 - - - - 93 
Pohledávky za bankami  38 961 - - - - 38 961 
Hmotný majetek  - - - - 971 971 
Nehmotný majetek  - - - - 71 71 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly  - - - - - - 
Ostatní aktiva  2 749 858 - - - 3 607 
Náklady a příjmy příštích období  15 889 255 - - - 16 144 
Celkem  57 692 1 113 - - 1 042 59 847 
 
Ostatní pasiva  9 855 1 697 - - - 11 552 
Výnosy a výdaje příštích období  244 - - - - 244 
Celkem  10 099 1 697 - - - 11 796 
Gap  47 593 (584) - - 1 042 48 051 
 
Kumulativní gap  47 593 47 009 47 009 47 009  48 051 - 
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22. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků společnosti (pokračování) 

 
  Do 3 Od  3   měs.  Od 1 roku Nad Bez  
tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pokladní hotovost  59 - - - - 59 
Pohledávky za bankami  29 918 - - - - 29 918 
Hmotný majetek  - - - - 249 249 
Nehmotný majetek  - - - - 16 16 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly  - - - - - - 
Ostatní aktiva  5 277 - - - - 5 277 
Náklady a příjmy příštích období  17 500 - - - - 17 500 
Celkem  52 754 - - - 265 53 019 
 
Ostatní pasiva  10 946 1 257 - - - 12 203 
Výnosy a výdaje příštích období  422 - - - - 422 
Celkem  11 368 1 257 - - - 12 625 
Gap  41 386 (1 257) - - 265 40 394 
 
Kumulativní gap  41 386 40 129 40 129 40 129  40 394 - 

 

Společnost ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se základního kapitálu, rezervních fondů 
a nerozděleného zisku/ ztráty vzhledem k tomu, že u nich nelze určit zbytkovou splatnost. 

 
Úrokové riziko 
 
Společnost je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé 
splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. V případě 
proměnlivých úrokových sazeb je společnost vystavena bazickému riziku, které je dáno rozdílem 
v mechanismu úpravy jednotlivých typů úrokových sazeb jako Pribor, vyhlašovaných úroků z vkladů, atd. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl optimalizovat čistý úrokový výnos společnosti v souladu se 
strategií společnosti. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
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22. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Úroková citlivost aktiv a závazků společnosti 
  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad  
tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami  38 961 - - - 38 961 
Celkem  38 961 - - - 38 961 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
Gap  38 961 - - - 38 961 
 
Kumulativní gap  38 961 38 961 38 961 38 961 - 
 
 
  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad  
tis. Kč  měs. do 1 roku do 5 let 5 let. Celkem 
 
31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami  29 918 - - - 29 918 
Celkem  29 918 - - - 29 918 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
Gap  29 918 - - - 29 918 
 
Kumulativní gap  29 918 29 918 29 918 29 918 - 
 
 
 
Společnost ve výše uvedených tabulkách vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. Společnost neměla 
v letech 2007 a 2006 žádná úrokově citlivá pasiva. 
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22. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Devizová pozice společnosti  
 
Měnové riziko 
 
        
tis. Kč  EUR CHF Ostatní CZK Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pokladní hotovost  31 7 31 24 93 
Zůstatky na běžných účtech  - - - 38 961 38 961 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly  - - - - - 
Ostatní aktiva  - - 1 462 2 145 3 607 
Náklady a příjmy příštích období  - 12 416 255 3 473 16 144 
Celkem  31 12 423 1 748 44 603 58 805 
 
Ostatní pasiva  1 040 - 2 265 8 247 11 552 
Výdaje příštích období   - - - 244 244 
Celkem  1 040 - 2 265 8 491 11 796 
 
Čistá devizová pozice  (1 009) 12 423 (517) 36 112 47 009 
 
 
        
tis. Kč  EUR CHF Ostatní CZK Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pokladní hotovost  23 14 10 12 59 
Zůstatky na běžných účtech  - - - 29 918 29 918 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly  - - - - - 
Ostatní aktiva  - - 1 341 3 936 5 277 
Náklady a příjmy příštích období  - 8 143 - 9 357 17 500 
Celkem  23 8 157 1 351 43 223 52 754 
 
Ostatní pasiva  36 - 1 806 10 361 12 203 
Výdaje příštích období   - - - 422 422 
Celkem  36 - 1 806 10 783 12 625 
 
Čistá devizová pozice  (13) 8 157 (455) 32 440 40 129 
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23. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 
 

Osoba ovládající: Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. 
 
V  období od 1.1.2007 do 31.12.2007 („Rozhodné období“) došlo k následujícím významným vztahům mezi 
společností a níže uvedenými osobami: 

 

    
K 31. prosinci 2007 v tis. Kč Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 
 
Gross – BU Service Level Agreement  

New York, London, Zurich  - 512 255 - 

Licence agreement - Zurich  - 464 - - 

Insurance – CS Accounting AM New York                     - 72 - - 

 Inter. Fund forum - Credit Suisse Zurich                                         - 141 - - 

Servisní poplatek - Luxemburg  - 5 746 - 2 372 

Servicing Fee – odměna za distribuci PL – Zurich  510 - 510 - 

Servicing Fee – odměna za distribuci PL –  

Frankfurt am Main  256 - 256 - 

Servicing Fee – odměna za distribuci PL – Luxemburg   11 650 - 11 650 - 

Celkem 12 416 5 164 12 671 2 372 
              

 
Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně dostupných informací, 
popř. informací na základě platných právních předpisů. 
 
 

24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

 Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným změnám. 
 
 

  Odesláno dne:  Podpis statutárního orgánu nebo fyzické   Osoba odpovědná za   Osoba odpovědná za 
  osoby, která je  účetní  jednotkou   účetnictví (jméno a podpis)   účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:                                linka:
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 93 59

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 10 38 961 29 918

      v tom: a) splatné na požádání 1 943 1 618

                  b) ostatní pohledávky 37 018 28 300

9 Dlouhodobý nehmotný majetek 12 71 16

 z toho: a) zřizovací výdaje - -
             b) goodwill - -

10 Dlouhodobý hmotný majetek 13 971 249

z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost - -

11 Ostatní aktiva 14 3 607 5 277

13 Náklady a příjmy příštích období 15 16 144 17 500
Aktiva celkem 59 847 53 019

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 16 11 552 12 203

5 Výnosy a výdaje příštích období 17 244 422

8 Základní kapitál 18 20 000 20 000

z toho: a) splacený základní kapitál 20 000 20 000

            b) vlastní akcie - -

10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 1 850 1 400

v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 1 850 1 400

            b) ostatní rezervní fondy - -

            c) ostatní fondy ze zisku - -

12 Kapitálové fondy 19 15 000 15 000

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 19 3 544 (4 795)                                        

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 19 7 657 8 789
Pasiva celkem 59 847 53 019

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová pasiva

15 Hodnoty převzaté k obhospodařování 21 12 887 146 11 445 436

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok 2007

tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 4 903 508
z toho: úroky z dluhových cenných papírů - -

3 Výnosy z akcií a podílů 5 - 46
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem - -
            b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - -
            c) ostatní výnosy z akcií a podílů - 46

4 Výnosy z poplatků a provizí 6 55 460 52 741
5 Náklady na poplatky a provize 6 (5 800)             (2 227)           
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 7 (214)                (448)              
7 Ostatní provozní výnosy 8 243 -
8 Ostatní provozní náklady 8 (966)                (909)              
9 Správní náklady 9 (39 215)           (39 111)         

v tom: a) náklady na zaměstnance (14 046)           (15 748)         
           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění (3 189)             (4 269)           
           b) ostatní správní náklady (25 169)           (23 363)         

11 Odpisy, tvorba  a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku (405)                (549)              

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 10 006 10 051

20 Mimořádné výnosy - -
21 Mimořádné náklady - -
22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním - -

23 Daň z příjmů 20 (2 349)             (1 262)           
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 7 657 8 789

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.  
 
 
 
 
 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 20 000 - - 1 200 15 000 - (4 595)        31 605

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 8 789 8 789

Převody do fondů - - - 200 - - (200)           -

Zůstatek 31.12.2006 20 000 - - 1 400 15 000 - 3 994         40 394

Zůstatek k 1.1.2007 20 000 - - 1 400 15 000 - 3 994         40 394

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 7 657 7 657

Převody do fondů - - - 450 - - (450)           -

Zůstatek 31.12.2007 20 000 - - 1 850 15 000 - 11 201 48 051

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. („fond“ nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový fond společnosti 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční společnost“).  
 
Investiční společnost obhospodařovala majetek v podílovém fondu v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, od 1. května 2004 pak 
v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování („Zákon“). 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů fondu za 
účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 25. července 2002 Komisí pro cenné 
papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle ustanovení § 9 odst. 1 a 6 
Zákona. Komise pro cenné papíry schválila statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 26. července 2002. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 28. srpna 2002. Podílové listy jsou vydány v 
zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
V souladu se statutem fondu byly nejprve  výnosy fondu použity k pokrytí nákladů fondu a zbylá část výnosů 
byla vyplacena podílníkům na týdenní bázi. Následně v roce 2004 došlo ke změnám ve statutu fondu. První 
změna byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 19. ledna 
2004. Tímto rozhodnutím bylo znění statutu fondu uvedeno do souladu s novelami zákonů a to konkrétně v 
článku 7 - Daně fondu  a článku 6 - Tvorba a použití výnosů fondu, kde došlo ke změně vyplácení dividend 
z periody týdenní na roční.  Druhá změna statutu byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, 
které nabylo právní moci dne 8. března 2004. Tímto rozhodnutím byla změněna investiční politika a 
strategie fondu a zároveň bylo schváleno použití výnosů fondu k reinvestování  namísto roční výplaty 
dividend. Platnost těchto schválených změn nastala dne 7. května 2004. 
 
Fond v prvním pololetí 2005 prošel procesem schválení nového statutu tak, aby vyhovoval novele Zákona o 
kolektivním investování č. 189/2004. Statut byl schválen Komisí pro cenné papíry 16. června 2005. Fond 
je podle nového zákona fondem speciálním, a to fondem cenných papírů.  
 
Dne 13. 3. 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu fondu týkající se rozšíření nákladů 
hrazených  z majetku v podílovém fondu. 

  
 Dne 13. 3. 2007 bylo schváleno uvedení statutu do souladu s vyhláškou 482/2006 Sb., o minimálních 
náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování . 

 
  

Investiční společnost bude na účet fondu investovat peněžní prostředky do kvalitních nástrojů peněžního 
trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných 
vkladů v souladu se Zákonem. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro 
zajištění optimální diverzifikace portfolia fondu nebudou investice do cenných papírů odvětvově ani 
regionálně omezovány. Investiční společnost bude investovat na účet fondu do výše uvedených instrumentů 
denominovaných pouze v české koruně. Cílem investiční politiky fondu je zabezpečit podílníkům zhodnocení 
svěřených prostředků při dosažení vysoké míry likvidity investovaných prostředků. 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává funkci depozitáře a 
poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 
29. října 2004 („depozitář“). V rámci fúze HVB Bank Czech Republic a.s. s  Živnostenskou bankou  
v listopadu  2007  nese nová banka jméno  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje 
s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem.  
 
V průběhu roku 2006 a 2007  fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
 

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo 
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, 
popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání 
obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. 
úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 

(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Tvorba 
opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti.  
 

(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným 
v den transakce. V průběhu let 2006 a 2007 fond neprováděl žádné transakce v cizí měně. 
 

(d) Zdanění  
 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy 
na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 
 

(e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  
 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována týdně v souladu se Zákonem.  

 
(f) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a 
ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru fondu do portfolia: 

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně 
zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací 
ceně. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly  (pokračování) 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty 
z tohoto ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni 
stanovení reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. fond neprokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o 
akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné 
hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 
K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto 
cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny 
bezrizikových úrokových sazeb, a to  podle jednotlivých cenných papírů. 
 

3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků 26 254 15 313 

z toho: z dluhových CP 25 628 15 128 
Náklady na úroky 

dluhové cenné papíry - - 
Čistý úrokový výnos  26 254 15 313  

  
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč (v roce 2006: 0 tis. Kč). 

  
4. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006 
Náklady na poplatky a provize   

za výkon funkce depozitáře (242) (190) 
ostatní (215) (206) 

Celkem (457) (396) 
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4. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (pokračování) 
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou od 25. dubna 2003  vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s., platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční hodnoty 
vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,03% p.a. z hodnoty vlastního kapitálu fondu, 
minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, pokud se 
depozitář a investiční společnost nedohodnou jinak. 
 

5. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 
tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na obhospodařování majetku fondu (882) (691) 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství  (341) (265) 
Celkem (1 223) (956) 
 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je vypočítáván jako 
maximálně 0,40% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
Fond neměl v roce 2007 ani 2006 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem investiční 
společnosti. 
 

6. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 
 
tis. Kč 2007 2006 
 
Zůstatky na běžných účtech 114 62  
Termínované vklady 33 717 31 908 
Celkem 33 831 31 970 
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7. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 

(a) Klasifikace dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Dluhové cenné papíry 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 445 527 565 460 
 - realizovatelné  - - 
 - držené do splatnosti - - 
 - dluhové cenné papíry pořízené v primárních 

 emisích neurčené k obchodování - - 
Celkem 445 527 565 460 

 
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky ve výši 
 6 434  tis. Kč (v roce 2006: 5 112 tis. Kč). 
 

(b)        Analýza dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a 
výnosů 

 

 2007 2006 
 Tržní Tržní 
tis. Kč cena cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 333 744 410 426 

 - Nekótované - - 
 333 744 410 426 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 106 720 155 034 
 Nekótované - - 

 106 720 155 034 
Vydané vládním sektorem 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 5 063 - 
 Nekótované - - 

 5 063 - 
 
Celkem 445 527 566 460 
 
Cenné papíry kótované na  jiném trhu CP jsou obchodovány především na mimoburzovním trhu (OTC) a 
eurobondovém trhu. 
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7. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 

(c) Dluhové cenné papíry k 31. prosinci 2007 
  

Emitent P
o
č
e
t

Nominál 
(v jednotce 

měny) 

Cena 
 pořizení bez 

 AÚV  
(v tis. CZK) 

Tžní hodnota 
bez 

AÚV(v tis. 
 CZK) 

Tržní AÚV
 (v tis. 
 CZK) 

Banca Pop Lodi 8 CZK 8 000 000 8 001 7 988 53
Barclays bank 11 CZK 16 500 000 16 501 16 500 107
Česká Spořitelna 1 CZK 1 000 000 1 001 999 10
Česká Spořitelna 1 CZK 10 000 000 10 000 9 700 164
Deutche Bank 20 CZK 20 000 000 20 006 20 013 84
Goldman Sachs 300 CZK 15 000 000 14 985 14 977 204
Goldman Sachs 70 CZK 7 000 000 6 986 6 973 109
Home Credit 20 CZK 20 000 000 20 000 20 000 1 104
HSBC Finance Corp 5 CZK 10 000 000 10 000 9 985 93
Hypo-Bank CZ a.s. 250 CZK 25 000 000 24 987 24 963 333
ING BANK 3 CZK 30 000 000 30 000 30 008 477
ING BANK 18 CZK 36 000 000 36 001 35 978 337
Leaseplan 7 CZK 14 000 000 14 000 13 902 109
NIB CAPITAL 6 CZK 30 000 000 29 980 29 700 88
Orco 3 CZK 30 000 000 29 974 29 940 704
S Morava Leasing 4 CZK 40 000 000 40 000 39 940 604
HL.M.PRAHA 5 CZK 5 000 000 4 999 5 037 26
ECM Investments 35 CZK 35 000 000 34 965 34 948 584
Emerald Capital Limited 35 000 CZK 35 000 000 35 001 35 000 80
Finance for Danish 70 CZK 7 000 000 7 001 6 944 60
Shamrock 260 CZK 26 000 000 26 000 26 000 279
Wuestenrot 20 CZK 20 000 000 19 685 19 598 825
Celkem         439 093 6 434
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8. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Závazky za obhospodařování majetku fondu 70 123 
Závazky vůči depozitáři 19 19 
Závazky vůči finančnímu úřadu 618 395 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 341 265 
Ostatní závazky 21 15 
Celkem 1 069 817 

 
9. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 

 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 
dne 28. srpna 2002. 
 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2006 506 361 635 506 362 8 477

Podílové listy vydané  94 202 479 94 202 5 798
Podílové listy odkoupené (43 794 912) (43 795) (2 211)
Zůstatek k 31. prosinci 2006 556 769 202 556 769 12 064

 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)

Zůstatek k 1. lednu 2007 556 769 202 556 769 12 064

Podílové listy vydané  129 933 332 129 933 10 067
Podílové listy odkoupené (255 468 070) (255 468) (26 109)
Zůstatek k 31. prosinci 2007 431 234  464 431 234 (3 978)

 
 
Hodnota vlastního kapitálu připadající na 1 podílový list činí k 31. prosinci 2007 1,1091 Kč (k 31. prosinci 
2006: 1,072 Kč). 
 

10. ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ  
 
Zisk běžného období ve výši 23 253 tis. Kč (2006: 14 242 tis. Kč) je tvořen zejména úrokovými výnosy, 
výnosy z obchodů s cennými papíry a náklady z přecenění cenných papírů, náklady za činnost depozitáře, 
obhospodařování majetku ve fondu a poplatkem za ověření účetní závěrky fondu.  
 

 
 
 
 
 



Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, 
a.s. 
Příloha roční účetní závěrky 
Rok končící 31. prosincem 2007 
(v celých tisících Kč) 
 
 

 

49 

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA 
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  24 477 14 992 
Výnosy nepodléhající zdanění - - 
Daňově neodčitatelné náklady - - 
Použité slevy na dani a zápočty - - 
Ostatní položky - - 
Mezisoučet 24 477 14 992 
   
Daň vypočtená při použití sazby 5% 1 224 750 
z toho: daň z mimořádných položek - - 

 
(b) Odložený daňový závazek/pohledávka 

Fondu nevznikla K 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 
12. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

 
Fond vykazoval k 31.12.2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši 479 358 tis. Kč (2006: 597 430 tis. Kč). 
 

13. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 
 

Tržní riziko fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Informace o rizicích. Tržní riziko vyplývající z vlivu 
změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) fondu je vzhledem 
k povaze fondu (peněžního trhu) malé (ceny dluhových instrumentů s krátkou dobou do splatnosti a 
nástrojů peněžního trhu nemohou příliš kolísat). 
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená 
durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost. 
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem fondu tak, jak je popsáno ve statutu 
fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list 
- ochrana majetku ve Fondu, 
- dosažení nebo překonání krátkodobých depozitních sazeb peněžního trhu při zachování konzervativní praxe 
v oblasti finančního investování, 
- vysoká likvidita. 
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13. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO  (pokračování) 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za nejnižší 
(nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče, a že přijaté výnosy jsou 
převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 
2007 UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou založena na písemném a řádně přijatém usnesení investičního výboru – 
žádná osoba není v této záležitosti oprávněna samostatně rozhodovat. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s cennými 
papíry. 
 
Dodržování limitů je zabezpečeno kontrolní činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a 
statutem fondu. 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti 
splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném 
časovém horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních potřeb smí fond 
v souladu se zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná 
výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami 33 831 - - - - 33 831 
Dluhové cenné papíry 5 718 718 372 121 66 970 - 445  527 
Celkem 39 549 718 372 121 66 970 - 479 358 
 
Ostatní pasiva 1 069 - - - - 1 069 
Celkem    1 069 - - - - 1 069 
 
Gap 38 480 718 372 121 66 970 - 478 289 
 
Kumulativní gap 38 480 39 198 411 319 478 289 478 289 - 
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 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami 31 970 - - - - 31 970 
Dluhové cenné papíry 4 163 56 038 346 936 158 323 - 565 460 
Celkem 36 133 56 038 346 936 158 323 - 597 430 
 
Ostatní pasiva 817 - - - - 817 
Celkem 817 - - - - 817 
 
Gap 35 316 56 038 346 936 158 323 - 596 613 
 
Kumulativní gap 35 316 91 354 438 290 596 613 596 613 - 
 

 
Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem k tomu, že 
u něho nelze určit dobu splatnosti. 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
 
Úroková citlivost aktiv a závazků fondu 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami  33 831 - - - 33 831 
Dluhové cenné papíry  349 354 96 173 - - 445 527 
Celkem  383 185 96 173 - - 479 358 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  383 185 96 173 - - 479 358 
 
Kumulativní gap  383 185 479 358 479 358 479 358 - 
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13. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Úroková citlivost aktiv a závazků fondu (pokračování) 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami  31 970 - - - 31 970 
Dluhové cenné papíry  391 189 174 271 - - 565 460 
Celkem  423 159 174 271 - - 597 430 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  423 159 174 271 - - 597 430 
 
Kumulativní gap  423 159 597 430 597 430 597 430 - 
 
Fond ve výše uvedených tabulkách vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
 
Měnové riziko 
 
Fond nebyl v roce 2007 a 2006 vystaven měnovému riziku. Všechna aktiva i pasiva fond vykazoval pouze 
v českých korunách. 

 
14. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
 

  Odesláno dne:  Podpis statutárního orgánu nebo fyzické   Osoba odpovědná za   Osoba odpovědná za 
  osoby, která je  účetní  jednotkou   účetnictví (jméno a podpis)   účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:                                linka:
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 6 33 831 31 970

      v tom: a) splatné na požádání 114 62

                  b) ostatní pohledávky 33 717 31 908

5 Dluhové cenné papíry 7 445 527 565 460

v tom: a) vydané vládními institucemi 5 063 -

           b) vydané ostatními osobami 440 464 565 460

Aktiva celkem 479 358 597 430

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 8 1 069 817

9 Emisní ážio 9 (3 978)                   12 064

12 Kapitálové fondy 9 431 234 556 769

13 Oceňovací rozdíly - -

z toho: a) z majetku a závazků - -
            b) ze zajišťovacích derivátů - -

            c) z přepočtu účastí - -

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 27 780 13 538

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 23 253 14 242
Pasiva celkem 479 358 597 430

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

8 Hodnoty předané k obhospodařování 12 479 358 597 430

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007

 



Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, 
a.s. 
Příloha roční účetní závěrky 
Rok končící 31. prosincem 2007 
(v celých tisících Kč) 
 
 

 

54 

tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 26 254 15 313

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 25 628 15 128

5 Náklady na poplatky a provize 4 (457)          (396)               

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací (97)            1 031             

9 Správní náklady 5 (1 223)       (956)               

v tom: a) náklady na zaměstnance - -

           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -

           b) ostatní správní náklady (1 223)       (956)               

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 24 477 14 992

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 11 (1 224)       (750)               

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 23 253 14 242

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007

 
 
 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - 8 477 - 506 362 - 13 538 528 377

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 14 242 14 242

Kapitálové fondy - - 3 587 - 50 407 - - 53 994

Zůstatek 31.12.2006 - - 12 064 - 556 769 - 27 780 596 613

Zůstatek k 1.1.2007 - - 12 064 - 556 769 - 27 780 596 613

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 23 253 23 253

Kapitálové fondy - - (16 042)    - (125 535)   - - (141 577)      

Zůstatek 31.12.2007 - - (3 978)     - 431 234 - 51 033 478 289

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. („fond“ nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový fond společnosti 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční společnost“) s původním 
názvem Credit Suisse PLN otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní 
prostředky vydáváním podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem Credit 
Suisse PLN otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s. bylo vydáno dne 18. března 2003 Komisí pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., 
o Komisi pro cenné papíry a podle ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“). Komise pro cenné papíry 
schválila statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. března 2003. 
 
Představenstvo investiční společnosti dne 22. prosince 2003 rozhodlo o změně statutu fondu a názvu 
fondu na Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
 
První změna statutu fondu byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci 
dne 10. února 2004. Tímto rozhodnutím byl změněn název fondu na Credit Suisse HUF otevřený podílový 
fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a tudíž  investice 
do fondu jsou denominovány v maďarském forintu (HUF). Znění statutu fondu bylo zároveň uvedeno do 
souladu s novelami zákonů a to konkrétně v článku 7 - Daně fondu  a článku 6 - Tvorba a použití výnosů 
fondu, kde došlo ke změně vyplácení dividend z periody týdenní na roční, po schválení účetní závěrky 
fondu. V návaznosti na tyto změny pak byla dále i pozměněna investiční politika fondu a rozdělení 
investičních instrumentů.  
 
Druhá změna statutu byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 
8. března 2004. Tímto rozhodnutím byla změněna nominální hodnota podílového listu z 1 HUF na 100 
HUF a tudíž byly pozměněny příslušné ustanovení fondu týkající se nominální hodnoty podílového listu 
a zároveň byl změněn minimální objem podílových listů k vydání na 15 000 kusů podílových listů.  
 
Třetí změna statutu byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 
4. ledna 2005. Tímto rozhodnutím byl stanoven rozhodný den pro výplatu dividend z fondu . 
 
Dále fond v prvním pololetí roku 2005 prošel procesem schválení nového statutu  tak, aby vyhovoval novele 
Zákona o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. („Zákon“). Nový statut zachovává původní investiční 
strategie.  Statut byl schválen Komisí pro cenné papíry dne 16. června 2005. Fond je podle nového zákona 
fondem speciálním , a to cenných papírů.  
 
Dne 13. března 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu fondu týkající se rozšíření nákladů 
hrazených  z majetku v podílovém fondu .  
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 30. dubna 2003. Podílové listy jsou od roku 
2004 vydávány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 100 HUF. 
Investiční společnost bude na účet fondu investovat peněžní prostředky do kvalitních nástrojů peněžního 
trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména termínovaných vkladů, dluhopisů a pokladničních 
poukázek v souladu se Zákonem. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro 
zajištění optimální diverzifikace portfolia fondu nebudou investice do cenných papírů odvětvově ani 
regionálně omezovány. Investiční společnost bude investovat na účet fondu do výše uvedených instrumentů 
denominovaných pouze v maďarském forintu (HUF). Cílem investiční politiky fondu je zabezpečit podílníkům 
zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry likvidity investovaných prostředků. 
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 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 
Výnosy fondu budou  v souladu se statutem fondu použity k pokrytí nákladů fondu a zbylá část výnosů 
bude jako podíl na zisku z hospodaření s majetkem ve fondu vyplacena podílníkům fondu ve formě 
dividendy.  
 
HVB Bank Czech Republic a.s. vykonává funkci depozitáře podle smlouvy, jejíž poslední znění bylo 
podepsáno dne 29. října 2004 („depozitář“). V rámci fúze HVB Bank Czech Republic a.s. a Živnobanky 
v roce 2007  se změnil název banky depozitáře a to na UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje 
s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem.  
 
V průběhu let 2006 a 2007 investiční společnost jménem fondu podnikala v oblasti kolektivního investování 
v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo 
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. 
inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání obchodu 
s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového 
příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Tvorba 
opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti. 
 

(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem vyhlášeným 
ČNB a platným v den transakce. 

 
(d) Zdanění  

 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy 
na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 
 

(e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  
 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována týdně v souladu se Zákonem.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 

 
 

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

3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
Výnosy z úroků 

z vkladů 484 879 365 584 
 
Náklady na úroky 

z úvěrů - - 
Čistý úrokový výnos 484 879 365 584 
 
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč (v roce 2006: 0 tis. Kč). 

  
4. NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na poplatky a provize   

za výkon funkce depozitáře 2 174 1 916 
ostatní 41 22 

Celkem                                             2 215 1 938 
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou od 25. dubna 2003 vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. (původním názvem před fúzí s Živnostenskou bankou, a.s.: HVB Bank Czech Republic 
a.s), platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu 
podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,03% p.a. + příslušná výše DPH z hodnoty vlastního kapitálu 
fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, 
pokud se depozitář a investiční společnost nedohodnou jinak. 
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5. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

 
tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na poplatky a provize 

za obhospodařování majetku fondu 16 441 14 492 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství 400 400 
Celkem 16 841 14 892 
 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je vypočítáván jako 
maximálně 0,27% p.a. hodnoty vlastního kapitálu ve fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového 
listu fondu.  
 
Fond neměl v letech 2006 a 2007 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem investiční 
společnosti. 

 
 
6. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Zůstatky na běžných účtech 2 - 
Termínované vklady 6 012 980 5 687 936 
Celkem 6 012 982 5 687 936 

 
 
7. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Závazky za obhospodařování majetku fondu 1 462 1 341 
Závazky vůči depozitáři 193 177 
Závazky vůči finančnímu úřadu 6 178 5 436 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 400 400 
Závazky za bankou 2 - 
Celkem 8 235 7 354 
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8. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 

 
 
 Počet podílových listů Nominální hodnota 

(tis. HUF) 
Emisní ážio/disážio 

(tis. HUF)
Zůstatek k 1. lednu 2006 397 144 096 39 714 410 522 305
Podílové listy vydané  85 625 010 8 562 501 137 499
Podílové listy odkoupené - - -

Zůstatek k 31. prosinci 2006 482 769 106 48 276 911 659 804

 
Hodnota vlastního kapitálu připadající na 1 podílový list k 31. prosinci 2006 byla 107,75 HUF. Pro 
vyjádření korunových ekvivalentů Fond použil kurz platný pro 31. prosince 2006 – 100HUF/10,92 Kč. 
 
 
 Počet podílových listů Nominální hodnota 

(tis. HUF) 
Emisní ážio/disážio 

(tis. HUF)
Zůstatek k 1. lednu 2007 482 769 106 48 276 911 659 804
Podílové listy vydané  42 480 626 4 248 062 67 430
Podílové listy odkoupené - - -

Zůstatek k 31. prosinci 2007 525 249 732 52 524 973 727 234

 
Hodnota vlastního kapitálu připadající na 1 podílový list k 31. prosinci 2007 byla 109,02 HUF. Pro 
vyjádření korunových ekvivalentů Fond použil kurz platný pro 31. prosince 2007 – 100HUF/10,486Kč.  
 
 

9. ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ  
 
Zisk běžného období ve výši 420 721 tis. Kč (2006: 336 693 tis. Kč) je tvořen zejména úrokovými výnosy 
a náklady za činnost depozitáře a obhospodařování majetku ve fondu. Po schválení hospodářského 
výsledku valnou hromadou investiční společnosti bude tento zisk vyplacen podílníkům fondu v souladu se 
statutem. 
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10.       DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/ POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  442 864 354 414 
Výnosy nepodléhající zdanění - - 
Daňově neodčitatelné náklady - - 
Použité slevy na dani a zápočty - - 
Ostatní položky - - 
Mezisoučet 442 864 354 414 
   
Daň vypočtená při použití sazby 5% 22 143 17 721 
z toho: daň z mimořádných položek - - 

 
(b) Odložený daňový závazek/pohledávka 

 
Fondu nevznikla k 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 
11. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

  
Fond vykazoval k 31. prosinci 2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši 6 012 982 tis. Kč (2006: 5 687 936 tis. Kč). 
 

12. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 
 
Fond je vystaven tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s  úrokovými nástroji peněžního 
trhu a finančními nástroji s fixním výnosem, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích.  
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená 
durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a se Zákonem pouze do krátkodobých fixně 
úročených instrumentů denominovaných v maďarském forintu a ukládá svěřené prostředky na bankovní 
depozita. Celková durace portfolia nepřesahuje hodnotu 6 měsíců. 
 
Obchodní strategií fondu je zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry likvidity 
investovaných prostředků. 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za nejnižší 
(nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče, a že přijaté výnosy jsou 
převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je 
k 31. prosinci 2007 Unicredit Bank Czech Republic, a.s. 
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12. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s cennými 
papíry. 
 
Dodržování výše uvedených pravidel je kontrolováno depozitářem investiční společnosti a fondu.  
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti 
splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném 
časovém horizontu. 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami 6 012 982 - - - - 6 012 982 
Ostatní aktiva - - - - - - 
Celkem 6 012 982 - - - - 6 012 982 
 
Ostatní pasiva 8 235 - - - -  8 235  
Celkem 8 235 - - - - 8 235 
 
Gap 6 004 747 - - - - 6 004 747 
 
Kumulativní gap 6 004 747 6 004 747 6 004 747 6 004 747  6 004 747 - 

 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami 5 687 936 - - - - 5 687 936 
Ostatní aktiva - - - - - - 
Celkem 5 687 936 - - - - 5 687 936 
 
Ostatní pasiva 7 354 - - - - 7 354 
Celkem 7 354 - - - - 7 354 
 
Gap 5 680 582 - - - - 5 680 582 
 
Kumulativní gap 5 680 582 5 680 582 5 680 582 5 680 582 5 680 582 - 

 
 
Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se kapitálových fondů, emisního ážia, 
oceňovacích rozdílů  a nerozděleného zisku vzhledem k tomu, že u nich nelze určit dobu splatnosti 
 



Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, 
a.s. 
Příloha roční účetní závěrky  
Rok končící 31. prosincem 2007 
(v celých tisících Kč) 
 
 
 

63 

12. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
 
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu 
 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami  6 012 982 - - - 6 012 982 
Ostatní aktiva  - - - - - 
Celkem  6 012 982 - - - 6 012 982 
 
Ostatní pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  6 012 982 - - - 6 012 982 
 
Kumulativní gap  6 912 982   6 912 982 6 912 982 6 912 982 - 

 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami  5 687 936 - - - 5 687 936 
Ostatní aktiva  - - - - - 
Celkem  5 687 936 - - - 5 687 936 
 
Ostatní pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  5 687 936 - - - 5 687 936 
 
Kumulativní gap  5 687 936 5 687 936 5 687 936 5 687 936 - 

 
 
 
Fond ve výše uvedených tabulkách vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
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12. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Měnové riziko 
 
Fond je vystaven měnovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že aktiva i pasiva fondu jsou denominována 
v maďarském forintu. 
 
        
tis. Kč     HUF CZK Celkem 

 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami    6 012 982 - 6 012 982 
Ostatní aktiva    - - - 
Celkem    6 012 982 - 6 012 982 
 
Ostatní pasiva    1 655 6 580 8 235 
Celkem    1 655 6 580 8 235 

 
Čistá devizová pozice    6 011 327 6 580 6 004 747 

 
 
        
tis. Kč     HUF CZK Celkem 

 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami    5 687 936 - 5 687 936 
Ostatní aktiva    - - - 
Celkem    5 687 936 - 5 687 936 
 
Ostatní pasiva    1 519 5 835 7 354 
Celkem    1 519 5 835 7 354 

 
Čistá devizová pozice    5 686 417 5 835 5 680 582 

 
13. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádný změnám.  
 
 

  Odesláno dne:  Podpis statutárního orgánu nebo fyzické   Osoba odpovědná za   Osoba odpovědná za 
  osoby, která je  účetní  jednotkou   účetnictví (jméno a podpis)   účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.:                                linka:
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnam 6 6 012 982 5 687 936

      v tom: a) splatné na požádání 2 -

                  b) ostatní pohledávky 6 012 980 5 687 936

Aktiva celkem 6 012 982 5 687 936

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 7 8 235 7 354

9 Emisní ážio 8 76 258 72 051

12 Kapitálové fondy 8 5 507 768 5 271 838

13 Oceňovací rozdíly - -

z toho: a) z majetku a závazků - -

            b) ze zajišťovacích derivátů - -

            c) z přepočtu účastí - -

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -                                              -                                                  

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 420 721 336 693

Pasiva celkem 6 012 982 5 687 936

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

8 Hodnoty předané k obhospodařování 11 6 012 982 5 687 936

Příloha uvedená na stranách 1 až 10 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 484 879 365 584

z toho: úroky z dluhových cenných papírů - -

5 Náklady na poplatky a provize 4 (2 215)                                (1 938)                                         

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací (22 959)                              5 660                                          

9 Správní náklady 5 (16 841)                              (14 892)                                       

v tom: a) náklady na zaměstnance - -

           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -

           b) ostatní správní náklady (16 841)                              (14 892)                                       

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 442 864 354 414

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 10 (22 143)                              (17 721)                                       

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 420 721 336 693

Příloha uvedená na stranách 1 až 10 tvoří součást této účetní závěrky. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007

 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - 59 914 - 4 555 640 - 264 558 4 880 112

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly 0

nezahrnuté do HV - - - - - - - 0

Použití fondů - - - - - - - 0

Kápitálové fondy - - - - 716 198 - - 716 198

Ostatní změny - - 12 137 - - - (264 558)     (252 421)        

Zůstatek 31.12.2006 - - 72 051 - 5 271 838 -                   336 693 5 680 582

Zůstatek k 1.1.2007 - - 72 051 - 5 271 838 -                   336 693 5 680 582

Změny účetních metod - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 420 721 420 721

Kapitálové fondy - - - - 235 930 - - 235 930

Ostatní změny - - 4 207 - - (336 693)     (332 486)        

Zůstatek 31.12.2007 - - 76 258 - 5 507 768 -                   420 721 6 004 747

Příloha uvedená na stranách 1 až 10 tvoří součást této účetní závěrky. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („fond“ nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový 
fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční 
společnost“).  
 
Investiční společnost obhospodařovala majetek v podílovém fondu v souladu se zákonem č. 248/1992 
Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, od 1. května 
2004 pak v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování („Zákon“). 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů fondu za 
účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 Komisí pro cenné 
papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle ustanovení § 9 odst. 1 a 6 
zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších 
předpisů. Komise pro cenné papíry schválila statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 9. září 2003. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 20. ledna 2004. Podílové listy jsou vydány 
v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Následně v roce 2004 došlo ke změnám ve statutu fondu. První změna statutu byla schválena 
Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 8. března 2004. Tímto rozhodnutím 
bylo znění statutu fondu uvedeno do souladu s novelami zákonů a to konkrétně v článku 7 - Daně fondu. 
Druhá změna statutu fondu byla schválena Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní 
moci dne 31. března 2004. Tímto rozhodnutím byl změněn článek 8 – Náklady fondu, kde úplata 
investiční společnosti za obhospodařování majetku ve fondu byla stanovena maximálně do výše 0,90% 
p.a. průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. 
 
Fond v prvním pololetí 2005 prošel procesem schválení nového statutu, tak aby vyhovoval novele Zákona 
o kolektivním investování č. 189/2004. Statut byl schválen Komisí pro cenné papíry dne 16. června 
2005. Fond je podle nového zákona fondem speciálním , a to cenných papírů. 
 
Dne 13. března 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu fondu týkající se rozšíření nákladů 
hrazených  z majetku v podílovém fondu.  
 
Investiční společnost bude na účet fondu v souladu se Zákonem  investovat pouze do dluhopisů a jiných 
cenných papírů s pevným příjmem denominovaných v českých korunách a dále do hotovostních 
prostředků. Celková durace portfolia nepřesáhne hodnotu 1. Investiční společnost může pro fond uzavírat 
opční a termínové obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů nebo 
úrokových měr v souvislosti s obhospodařováním majetku v tomto fondu. Majetek fondu bude 
strukturován tak, aby byla zajištěna minimalizace investičního rizika, nejvyšší možný růst hodnoty vlastního 
kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list a soulad se Zákonem a dalšími příslušnými právními 
předpisy. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální 
diverzifikace portfolia fondu nebudou investice do cenných papírů odvětvově ani regionálně omezovány.  
 
Dne 13.3.2007 bylo schváleno uvedení statutu do souladu s vyhláškou 482/2006 Sb., o minimálních 
náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování . 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 

 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.- v rámci fúze HVB Bank 
Czech Republic a.s. s  Živnostenskou bankou, a.s.  v listopadu  2007  nese nová banka jméno  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.) vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o 
výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 29. října 2004 („depozitář“).  
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje 
s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem.  
 
V průběhu roku 2006 a 2007 fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 

 
2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo 
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, 
popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání 
obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. 
úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 

 
(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  

 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce 
„Tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu 
výpočtu daňové povinnosti.  
 

(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným 
v den transakce.  

 
(d) Zdanění  

 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením 
daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven 
o slevy na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se 
účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních 
obdobích. 
 

 (e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  
 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována týdně v souladu se Zákonem.  

 
(f) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a 
ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru fondu do portfolia: 

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 

 
(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly (pokračování) 

 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně 
zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány 
v pořizovací ceně. 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů 
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a 
zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni 
stanovení reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky 
na likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. fond neprokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 

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

3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků 13 580 8 178 

z toho: z dluhových CP 13 134 7 983 
 
Náklady na úroky (1) - 

dluhové cenné papíry - - 

Čistý úrokový výnos 13 579 8 178 
 
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč. (v roce 2006: 0 tis. Kč). 

 
4. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z poplatků a provizí - - 
Náklady na poplatky a provize 
 za výkon funkce depozitáře (207) (170) 
 ostatní (169) (158) 

Celkem (376) (328) 
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4. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (pokračování) 
 

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou od 25. dubna 2003  vykonává Unicredit 
Bank Czech Republic a.s., platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční 
hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. z hodnoty vlastního 
kapitálu fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu 
fondu, pokud se depozitář a investiční společnost nedohodnou jinak. V roce 2004 poplatek depozitáři 
hradila investiční společnost. Od roku 2005 jsou náklady hrazeny fondem. 
 

5. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 
tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na obhospodařování majetku fondu (1 402) (1 416) 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství (132) (86) 

Celkem (1 534) (1 232) 
 

Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven maximálně do 
výše 0,9 % p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
Fond neměl v roce 2006 ani v roce 2007 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem 
investiční společnosti. 

 
6. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávky za bankami 

Zůstatky na běžných účtech 116 53 
Termínované vklady 24 256 8 607 

Celkem 24 372 8 660 

 
7.  OSTATNÍ AKTIVA 
  

tis. Kč 2007 2006 
 
Ostatní aktiva – pohledávka za emitentem  180     88 
Celkem 180     88 
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8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 
(a) Klasifikace dluhových cenných papírů  do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Dluhové cenné papíry 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 364 410 321 556 
 - realizovatelné  - - 
 - držené do splatnosti - - 
 - dluhové cenné papíry pořízené v primárních 

 emisích neurčené k obchodování - - 
Celkem 364 410 321 556 

 
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky ve výši 
3 950 tis. Kč (v roce 2006:  2 834 tis. Kč). 
 

(b) Analýza dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a 
výnosů 
 

 2007 2006 
 Tržní Tržní 
tis. Kč cena cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 213 144 235 603 

 - Nekótované - - 
 213 144 235 603 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 141 140 85 953 

 - Nekótované - - 
 141 140 85 953 
Vydané vládním sektorem 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 10 126 - 

 - Nekótované - - 
 10 126 - 
 
 364 410 321 556 
 
Cenné papíry kótované na  jiném trhu CP jsou obchodovány především na mimoburzovním trhu (OTC) a 
eurobondovém trhu. 
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8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 
(c) Dluhové cenné papíry k 31. prosinci 2007  
  

Emitent Počet Měna Nominál 
(v jednotce 

měny)

Cena pořizení 
bez AÚV 

(v tis. CZK)

Tžní hodnota 
bez AÚV 

(v tis. CZK) 

Tržní AÚV (v 
tis. CZK)

Bank of America 8 CZK 2 000 000 2 000 2 002 20
Barclays bank 7 CZK 10 500 000 10 501 10 500 68
Česká Spořitelna 11 CZK 11 000 000 11 008 10 989 59
Česká Spořitelna 8 CZK 8 000 000 8 004 7 988 82
Deutche Bank 5 CZK 5 000 000 5 000 5 003 21
Goldman Sachs 140 CZK 7 000 000 6 996 6 990 95
Goldman Sachs 70 CZK 7 000 000 6 993 6 973 109
Home Credit 16 CZK 16 000 000 16 001 16 000 434
HSBC Finance Corp 5 CZK 10 000 000 9 999 9 985 93
Hypo-Bank CZ a.s. 80 CZK 8 000 000 8 000 7 988 107
ING BANK 2 CZK 20 000 000 20 001 20 005 318
ING BANK 7 CZK 14 000 000 14 001 13 991 131
Islandsbanki 100 CZK 10 000 000 9 831 9 800 97
Leaseplan 1 CZK 2 000 000 2 000 1 986 16
NIB CAPITAL 3 CZK 15 000 000 14 996 14 850 44
Orco 2 CZK 20 000 000 19 996 19 960 469
ALLG BAU 2 CZK 4 000 000 4 001 3 994 0
SEVERN TRENT 13 CZK 26 000 000 26 001 25 961 81
Škoda Auto 190 CZK 19 000 000 18 981 19 041 133
Telefonica Emisiones 16 CZK 32 000 000 32 000 31 864 45
HL.M.PRAHA 10 CZK 10 000 000 10 000 10 074 52
ECM Investments 39 CZK 39 000 000 39 001 38 941 651
Emerald Capital Limited 15 000 CZK 15 000 000 15 001 15 000 34
Finance for Danish 280 CZK 28 000 000 28 001 27 776 239
Shamrock 130 CZK 13 000 000 13 000 13 000 139
Wuestenrot 10 CZK 10 000 000 9 843 9 799 413
Celkem        360 460 3 950
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9. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Závazky za obhospodařování majetku fondu 133 325 
Závazky vůči depozitáři 20 16 
Závazky vůči finančnímu úřadu 326 310 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 132 86  
Ostatní závazky 12 7 
Celkem 623 744 

 
10. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 

 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo 
zahájeno dne 20. ledna 2004. 
 
 Počet podílových 

listu
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2006 232 817 982 232 818 4 654

Podílové listy vydané  249 999 689 250 000 10 317 
Podílové listy odkoupené (171 228 036) (171 228) (6 835)
Zůstatek k 31. prosinci 2006 311 589 635 311 590 8 136

 
 Počet podílových 

listu
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2007 311 589 635 311 590 8 136

Podílové listy vydané  222 649 910 222 649 16 528
Podílové listy odkoupené (178 521 259) (178 521) (12 843)
Zůstatek k 31. prosinci 2007 355 718 286 355 718 11 821

 
Hodnota vlastního kapitálu připadající na 1 podílový list k 31. prosinci 2007 činí 1,0917 Kč (k 31. 
prosinci 2006: 1, 0577 Kč). 

 
11. ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ  

 
Zisk běžného období ve výši 10 966 tis. Kč (2006: 7 097 tis. Kč) je tvořen zejména výnosy z obchodů s 
cennými papíry, výnosy z úroků, náklady z přecenění cenných papírů, náklady na obhospodařování 
majetku ve fondu, poplatkem depozitáři a poplatkem za ověření účetní závěrky fondu.  
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12. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006
  

 
Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  11 543 7 471 
Výnosy nepodléhající zdanění - - 
Daňově neodčitatelné náklady - - 
Použité slevy na dani a zápočty - - 
Ostatní položky - - 
Mezisoučet 11 543 7 471 
   
Daň vypočtená při použití sazby 5%  577 374 
z toho: daň z mimořádných položek -        - 

 
(b) Odložený daňový závazek/pohledávka 

 

Fondu nevznikla K 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 

13. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

 
Fond vykazoval k 31. prosinci 2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši 388 962 tis. Kč. (k 31. prosinci 2006: 330 
304 tis. Kč). 

 
14.  FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 

 
Tržní riziko fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Informace o rizicích. Tržní riziko vyplývající z 
vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) fondu je vzhledem 
k povaze fondu (peněžního trhu) malé (ceny dluhových instrumentů s krátkou dobou do splatnosti a 
nástrojů peněžního trhu nemohou příliš kolísat). 
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená 
durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem fondu tak, jak je popsáno ve statutu 
fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 
- ochrana majetku ve Fondu, 
- udržení vysoké likvidity, 
- dosažení nebo překonání krátkodobých depozitních sazeb zachováním konzervativní praxe v oblasti 
finančního investování.  
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14.  FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za 
nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče, a že přijaté výnosy jsou 
převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 
2007 UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou založena na písemném a řádně přijatém usnesení investičního výboru – 
žádná osoba není v této záležitosti oprávněna samostatně rozhodovat. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s 
cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je zabezpečeno kontrolní činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a 
statutem fondu. 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko 
schopnosti splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu 
v přijatelném časovém horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních potřeb smí fond 
v souladu se zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou splatnosti nepřesahující 6 měsíců. 
Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu.  
 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami 24 372 - - - - 24 372 
Dluhové cenné papíry 2 894 10 855 300 061 50 600 - 364 410 
Ostatní aktiva     104 - - - 76     180 
Celkem 27 370 10 855 300 061 50 600 76 388 962 
 
Ostatní pasiva  623  - - -  - 623 
Celkem  623 - - - - 623 
 
Gap 26 747 10 855 300 061 50 600  76 388 339 
Kumulativní gap 26 747 37 602 337 663 388 263 338 339 - 
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14.  FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami 8 660 - - - - 8 660 
Dluhové cenné papíry 20 115 43 763 153 913 103 765 - 321 556 
Ostatní aktiva     88 - - - -       88 
Celkem 28 863 43 763 153 913 103 765 - 330 304 
 
Ostatní pasiva  744  - - -  - 744 
Celkem  744 - - - - 744 
 
Gap 28 119 43 763 153 913 103 765 - 329 560 
Kumulativní gap 28 119 71 882 225 795 329 560 329 560 - 
 
Fond ve výše uvedené tabulce nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem k tomu, že u něho 
nelze určit dobu splatnosti. 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti 
nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
 
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami  24 372 - - - 24 372 
Dluhové cenné papíry   208 252 156 158 - - 364 410 
Ostatní aktiva  -      - - - - 
Celkem  232 624 156 158 - - 388 782 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  232 624 156 158 - -      388 782 
 
Kumulativní gap  232 624 388 782 - - - 
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14. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
            
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu (pokračování) 

 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami  8 660 - - -      8 660 
Dluhové cenné papíry   166 762 154 794 - - 321 556 
Ostatní aktiva  -      - - - - 
Celkem  175 422 154 794 - - 330 216 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  175 422 154 794 - - 330 216 
 
Kumulativní gap  175 422 330 216 330 216 330 216 - 

 
Fond ve výše uvedené tabulce vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
 
Měnové riziko 
 
Fond nebyl v roce 2007 ani v roce 2006 vystaven měnovému riziku. Všechna aktiva i pasiva fond 
vykazoval pouze v českých korunách. 

 
15. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

  
 
 
 

Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické 
osoby,která je účetní jednotkou: 
 
 
 
Mgr. Petr Holínský  

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno a podpis): 
 
 
 
Eva Dalihodová 
tel.:  251 001 360 

Osoba odpovědná za účetní závěrku 
(jméno a podpis): 
 
 
 
Eva Dalihodová 
tel.:  251 001 360 
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 6 24 372 8 660

      v tom: a) splatné na požádání 116 53

                 b) ostatní pohledávky 24 256 8 607

5 Dluhové cenné papíry 8 364 410 321 556

v tom: a) vydané vládními institucemi 10 126 -

            b) vydané ostatními osobami 354 284 321 556

11 Ostatní aktiva 7 180 88

Aktiva celkem 388 962 330 304

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 9 623 744

9 Emisní ážio 10 11 821 8 136

12 Kapitálové fondy 10 355 718 311 590

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 9 834 2 737

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 10 966 7 097

Pasiva celkem 388 962 330 304

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

8 Hodnoty předané k obhospodařování 13 388 962 330 304

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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Výkaz zisku a ztráty

za rok 2007

tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 13 580 8 178

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 13 134 7 983

2 Náklady na úroky a podobné náklady (1)                           -

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

5 Náklady na poplatky a provize 4 (376)                       (328)                       

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací (126)                       853

9 Správní náklady 5 (1 534)                    (1 232)                    

v tom: a) náklady na zaměstnance - -

           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -

           b) ostatní správní náklady (1 534)                    (1 232)                    

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 11 543 7 471

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 12 (577)                       (374)                       

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 10 966 7 097

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky.  
 
 
 

tis. Kč Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - 4 654 - 232 818 - 2 737 240 209

Změny účetních metod - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 7 097 7 097

Kapitálové fondy - - 3 482 - 78 772 - - 82 254

Zůstatek k 31.12.2006 - - 8 136 - 311 590 - 9 834 329 560

Zůstatek k 1.1.2007 - - 8 136 - 311 590 - 9 834 329 560

Změny účetních metod - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 10 966 10 966

Kapitálové fondy - - 3 685 - 44 128 - - 47 813

Zůstatek k 31.12.2007 - - 11 821 - 355 718 - 20 800 388 339

Příloha uvedená na stranách 1 až 12 tvoří součást této účetní závěrky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.  (původním názvem Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond), („fond“ 
nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční společnost“). Investiční společnost shromažďuje na 
účet fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní 
investování. 
 
Investiční společnost obhospodařovala majetek v podílovém fondu v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, od 1. května 2004 pak 
v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování („Zákon“). 
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 Komisí pro cenné papíry 
podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona 
č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise 
pro cenné papíry schválila statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. září 
2003. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 29. prosince 2003. Podílové listy jsou vydány 
v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Následně v roce 2004 došlo ke změně ve statutu fondu. Tato změna byla schválena Rozhodnutím Komise 
pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 8. března 2004. Tímto rozhodnutím bylo znění statutu fondu 
uvedeno do souladu s novelami zákonů a to konkrétně v článku 7 - Daně fondu. 
 
Fond v prvním pololetí 2005 prošel procesem schválení nového statutu tak, aby vyhovoval novele Zákona 
o kolektivním investování č. 189/2004. Statut byl schválen Komisí pro cenné papíry dne 16. června 2005. 
Fond je podle nového zákona fondem speciálním, a to cenných papírů. 
 
Dne 13. března 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu fondu týkající se rozšíření nákladů 
hrazených  z majetku v podílovém fondu. 
 
Dne 26.2.2007 nabylo právní moci  rozhodnutí  změny statutu  fondu, které mění název fondu  a investiční 
strategii fondu.  Nový platný název fondu je   Credit Suisse Soft Click Fund  otevřený podílový fond. CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT  investiční společnost, a.s. 
 
Hlavní změny: 
1) struktura fondu se bude sestávat ze dvou základních částí , první část  portfolia fondu, ochranná, 
v rozmezí 90% až 100% objemu  majetku fondu bude  investována zejména do krátkodobých dluhových 
instrumentů s vazbou  na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 
velikosti 0%  až 10% celkového objemu majetku fondu může být investována v souladu se zákonem 
zejména do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti na výkonu a 
vývoji  různých finančních  indexů a investičních nástrojů,  
 
2) zaměření na absolutní výkon bez ohledu na stav tržního prostředí, 
 
3) snaha o udržení 90% úrovně čisté hodnoty majetku fondu na jeden podílový list vůči určité automaticky 
stanovované hodnotě předchozí.  
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 

Investiční společnost bude na účet fondu v souladu se Zákonem  investovat do dluhopisů a jiných cenných 
papírů s pevným příjmem a dále do hotovostních prostředků. Investiční společnost může pro fond uzavírat 
opční a termínové obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů nebo úrokových 
měr v souvislosti s obhospodařováním majetku v tomto fondu. Majetek fondu bude strukturován tak, aby byla 
zajištěna minimalizace investičního rizika, nejvyšší možný růst hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající 
na jeden podílový list a soulad se Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy. Portfolio fondu bude 
strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika.  
 
Dne 13.3.2007 bylo schváleno uvedení statutu do souladu s vyhláškou 482/2006 Sb., o minimálních 
náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. 

 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává funkci depozitáře a 
poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 29. října 
2004 („depozitář“). V rámci fúze HVB Bank Czech Republic a.s. s  Živnostenskou bankou, a.s.  v listopadu  
2007  nese nová banka jméno  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje 
s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem.  
 
V průběhu roku 2006 a 2007 fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí 
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z 
účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání obchodu s cennými 
papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den 
převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Tvorba 
opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti.  
 

(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem ČNB 
platným v den transakce.  
 

(d) Zdanění  
 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na 
dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
(e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  

 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována týdně v souladu se Zákonem.  

 
(f) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních 
podílů jsou klasifikovány podle záměru fondu do portfolia: 

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující 
poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto 
ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. fond neprokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o 
akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě 
cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
h) Deriváty 

 
Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj (finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní 
skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový 
nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto podmínky: 
 

a)   jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny 
komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v 
závislosti na jiné proměnné ( tzv. podkladovém aktivu), 
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních 
podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, 
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho 
delší než u spotové operace. 

 
Z hlediska podkladových nástrojů se deriváty člení na deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a 
úvěrové a jejich kombinace. 
 
O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do okamžiku 
posledního vypořádání, ukončení, uplatnění, prodeje nebo zpětného nákupu. 
 
O reálných hodnotách derivátů se účtuje na rozvahových účtech. 
 
Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů k obchodování jsou účtovány do nákladů                  
účtová skupina 61, např. účet Náklady na derivátové operace) nebo do výnosů (účtová skupina 71, např. 
účet výnosy z derivátových operací) v okamžiku ocenění derivátů. 

 
 Deriváty jsou evidovány v účtové sk. č. 31.          
 
 

3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků 2 794 3 245 

z toho: z dluhových CP                                2 484 3 217        
 
Náklady na úroky 

dluhové cenné papíry - - 

Čistý úrokový výnos 2 794 3 245 
 
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč (v roce 2006: 0 tis. Kč). 
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4. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z poplatků a provizí - - 
 
Náklady na poplatky a provize 
      za výkon funkce depozitáře (60) (60) 
      ostatní (101) (150) 

Celkem (161) (210) 
 

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou od 25. dubna 2003  vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s., platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční hodnoty 
vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. z hodnoty vlastního kapitálu fondu, 
minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, pokud se 
depozitář a investiční společnost nedohodnou jinak.    

 
 
5. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na obhospodařování majetku fondu (842) (1 173) 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství (200) (190) 

Celkem (1 042) (1 363) 
 

Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je vypočítáván ve výši 1,2 % 
p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
Fond neměl v roce 2007 ani 2006 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem investiční 
společnosti. 

 
 
6. POHLEDÁVKY  ZA BANKAMI 
 

tis. Kč   2007 2006 
 
Pohledávky za bankami 

Zůstatky na běžných účtech 3 247 79 
Termínované vklady  14 658 1 300 

Celkem 17 905 1 379 
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7. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 
(a) Klasifikace  dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Dluhové cenné papíry 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 55 968 61 131  
 - realizovatelné  - - 
 - držené do splatnosti - - 
 - dluhové cenné papíry pořízené v primárních 

 emisích neurčené k obchodování - - 
Celkem           55 968 61 131 

 
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky ve výši  
853 tis. Kč (v roce 2006: 952 tis. Kč). 

 
(b) Analýza dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 
 

  2007 2006 
 Tržní Tržní 
tis. Kč cena cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 36 485 34 603 

 - Nekótované - - 
 36 485 34 603 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 19 483 22 982 

 - Nekótované - - 
 19 483 22 982 
Vydané vládním sektorem 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP - 3 546 

 - Nekótované - - 
 - 3 546 
Vydané organizacemi pojišťovnictví 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP - - 

 - Nekótované - - 
 - - 
 
Celkem 55 968 61 131 
 
Cenné papíry kótované na jiném trhu CP jsou obchodovány především na mimoburzovním trhu (OTC) a 
eurobondovém trhu. 
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7. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 
(c) Dluhové cenné papíry k 31. prosinci 2007  
 
  

Emitent Počet Měna Nominál
(v jednotce 

měny)

Cena pořizení bez 
AÚV (v tis. CZK)

Tžní hodnota bez
AÚV   (v tis.

CZK)

Tržní AÚV (v tis. 
CZK)

AAREAL BANK 100 CZK 2 500 000 2 491 2 482 18
Česká Spořitelna 6 CZK 6 000 000 5 992 5 991 61
Home Credit 9 CZK 9 000 000 9 000 9 000 244
Memoris 2 CZK 6 000 000 6 001 6 000 -
Memoris 5 CZK 5 000 000 5 401 4 748 -
Orco 1 CZK 10 000 000 10 000 9 980 235
ECM Investments 5 CZK 5 000 000 5 001 4 993 83
Esmerald Capital 
Limited 3 889 CZK 3 889 000 3 890 3 889 9
Shamrock 40 CZK 4 000 000 4 000 4 000 43
Sazka 150 EUR 150 000 4 608 4 032 160
Celkem      55 115 853

 
 
8. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 
(a) Klasifikace akcií, podílových listů a ostatních podílů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 7 780 - 
 - realizovatelné  - - 
Celkem 7 780 - 
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8. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY (pokračování) 
 
(b) Analýza akcií, podílových listů a ostatních podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů a výnosů 
 

 2007 2006 
tis. Kč Tržní cena Tržní cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
 - Kótované na jiném trhu CP 4 532 - 
 - Nekótované - - 
  4 532 - 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 3 248 - 

 - Nekótované - - 
 3 248 - 

 
Celkem 7 780 - 

 
(c)      Akcie a podílové listy k 31. prosinci 2007 
 

Emitent Počet Měna Tržní cena (v tis.CZK)

Orco 1 500 CZK 3 248 
CSAM LUX 980 EUR 2 689 
CSAM LUX 6 000 EUR 1 843 
Celkem  7 780 

 
 
9. OSTATNÍ AKTIVA 
  

tis. Kč 2007 2006 
Ostatní aktiva –  (pohledávka za emitentem - výplata kuponu) 2 44 
Ostatní 2 2 
Celkem  4 46 
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10. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Záporná reálná hodnota swapu  - 257 
Závazky za obhospodařování majetku fondu 83 219 
Závazky vůči depozitáři 22 5 
Závazky vůči finančnímu úřadu - 41 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 200 190 
Ostatní závazky 8 2 
Celkem 313 714 

 
 
 

11. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 
 

Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 
dne 29. prosince 2003. 
 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2006 119 815 622 119 816 3 952
Podílové listy vydané  31 188 460 31 188 1 439 
Podílové listy odkoupené (92 370 566) (92 370) (4 273)

Zůstatek k 31. prosinci 2006 58 633 516 58 634 1 118

 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2007 58 633 516 58 634 1 118
Podílové listy vydané  40 998 519 40 998 2 806
Podílové listy odkoupené (23 414 235) (23 414) (1 607)

Zůstatek k 31. prosinci 2007 76 217 800 76 218 2 317

 
Hodnota vlastního kapitálu připadající na 1 podílový list k 31. prosinci 2007 činí 1,0673 Kč (k 31. prosinci 
2006: 1,055 Kč). 
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12. ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ  
 

Zisk běžného období ve výši 719 tis. Kč (2006: 1 021tis. Kč) je tvořen zejména výnosy z  obchodů s 
cennými papíry, úrokovými výnosy a náklady z přecenění cenných papírů, náklady na obhospodařování 
majetku ve fondu, poplatkem depozitáři a poplatkem za ověření účetní závěrky fondu. 

 
 
13. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  757 1 075 
Výnosy nepodléhající zdanění - - 
Daňově neodčitatelné náklady - - 
Použité slevy na dani a zápočty - - 
Ostatní položky - - 
Mezisoučet 757 1 075 
   
Daň vypočtená při použití sazby 5% 38 54 
z toho: daň z mimořádných položek - - 

 
(b) Odložený danový závazek/pohledávka 

 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 
 
14. PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE 
 
(a) Podrozvahové finanční nástroje 

  

tis. Kč Smluvní částky  Reálná hodnota 
  2007 2006 2007 2006  
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) - 8 535 - -   
 Termínové měnové operace (prodej) - (8 249) - - 
 Termínové měnové operace – reálná hodnota - - - (257) 
  
Celkem - 286  - (257) 

 
 Veškeré výše uvedené finanční nástroje byly sjednány na mezibankovním trhu (OTC). 
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14. PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE  (pokračování) 
 
(b) Zbytková splatnost finančních derivátů k 31/12/2006 

 
Fond k 31/12/2007 neměl žádné finanční   deriváty. 
 

 Níže uvedené údaje představují alokaci nominálních hodnot jednotlivých typů finančních derivátů k jejich 
zbytkovým dobám do splatnosti. 

 
  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 

 
K 31. prosinci 2006 

 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) - - - 8 535 - 8 535 
 Termínové měnové operace (prodej) - - - 8 249 - 8 249 

 
 
15. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši  81 657 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 62 556 tis. Kč). 
 

 
16. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 
 

Tržní riziko fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Informace o rizicích. Tržní riziko vyplývající z vlivu 
změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) fondu je vzhledem k povaze 
fondu (dluhopisový) středně velké (ceny dluhových instrumentů s dlouhou dobou do splatnosti mohou v 
určitém období více kolísat). 
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená durace 
portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost.  
 
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem fondu tak, jak je popsáno ve statutu fondu, 
článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům fondu patří zejména: 
- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 
- ochrana majetku ve fondu, 
- dosažení nebo překonání výkonnosti reprezentativního indexu při zachování konzervativní praxe v oblasti 
finančního investování. 
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16. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO  (pokračování) 
 

Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za nejnižší 
(nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče, a že přijaté výnosy jsou převáděny 
na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2007 UniCredit 
Bank Czech Republic a.s. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou založena na písemném a řádně přijatém usnesení investičního výboru – 
žádná osoba není v této záležitosti oprávněna samostatně rozhodovat. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s cennými 
papíry. 
 
Dodržování limitů je zabezpečeno kontrolní činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem 
fondu. 

 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti 
splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém 
horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních potřeb smí fond 
v souladu se zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná 
výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu.  

 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami 17 905 - - - - 17 905 
Dluhové cenné papíry 791 61 34 344 20 772 - 55 968 
Akcie a podílové listy - - - - 7 780 7 780 
Ostatní aktiva - 2 - - 2 4 
Celkem 18 696 63 34 344 20 772 7 782 81 657 
 
Ostatní pasiva 313 - - - - 313 
Celkem 313 - - - - 313 
 
Gap 18 383 63 34 344 20 772 7 782 81 344 
 
Kumulativní gap 18 383 18 446 52 790 73 562 81 344 
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16. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

 Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami 1 379 - - - - 1 379 
Dluhové cenné papíry 776 3 131 32 783 24 441 - 61 131 
Ostatní aktiva 46 - - - - 46 
Celkem 2 201 3 131 32 783 24  441 - 62 556 
 
Ostatní pasiva 457 - - 257 -  714 
Celkem 457 - - 257 - 714 
 
Gap 1 744 3 131 32 783 24 184 - 61 842 
 
Kumulativní gap 1 744 4 875 37 658 61 842 61 842 
 
 
Fond ve výše uvedené tabulce nevykazuje údaje týkající se kapitálových fondů a nerozděleného zisku 
vzhledem k tomu, že u nich nelze určit dobu splatnosti. 
 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
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16. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
  
Pohledávky za bankami  17 905 - - - 17 905 
Dluhové cenné papíry  35 135 10 800 - 10 033 55 968 
Akcie a podílové listy  - - - 7 780 7 780 
Ostatní aktiva - - - - - 
Celkem 53 040 10 800 - 17 813 81 653 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  53 040 10 800 -  17 813 81 653 
 
Kumulativní gap  53 040 63 840 63 840 81 653 - 

 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
  
Pohledávky za bankami  1 379 - - -  1 379 
Dluhové cenné papíry  28 479 9 128 3 083 20 441 61 131 
Ostatní aktiva   - - - - 
Celkem  29 858 9 128 3 083 20 441 62 510 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - 257 257 
Celkem  - - - - - 
 
Gap  29 858 9 128 3 083 20 184 62 253 
 
Kumulativní gap  29 858 39 986 42 069 62 253 - 

 
Fond ve výše uvedené tabulce vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
 
Měnové riziko 
 
V roce 2006 realizoval fond cross curency swap  jako nástroj zajištění  měnového rizika . V roce 2007 byl 
tento swap ukončen.  

 Fond k 31.12.2007 držel cenné papíry denominované v cizí měně (bez měnového zajistění). Dle statutu může 
fond nabývat pozice a přípustná aktiva v cizí měně. Otevřená expozice na cizí měny je stanovena na 
maximálně 15% majetku fondu.  
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16. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Devizová pozice 

  

  EUR CZK Celkem
K 31. prosinci 2007  
Pohledávky za bankami 2 686 15 219 17 905
Dluhové cenné papíry státní - - -
Dluhové cenné papíry ostatní 4 192 51 776 55 968
Akcie a podílové listy 4 532 3 248 7 780
Ostatní aktiva - 4 4
Celkem 11 410 70 247 81 6537
  
Ostatní pasiva - 313 313
Vlastní kapitál - 81 344 81 344
Celkem - 81 657 81 657
  
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - - -
Krátké pozice podrozv. nástrojů - - 
Čistá devizová pozice 11 410 - 11 410 -

 
 

  EUR CZK Celkem
K 31. prosinci 2006  
Pohledávky za bankami 2 1 377 1 379
Dluhové cenné papíry státní - 3 546 3 546
Dluhové cenné papíry ostatní 8 863 48 722 57 585
Ostatní aktiva - 46 46
Celkem 8 865 53 691 62 556
  
Ostatní pasiva 257 457 714
Vlastní kapitál - 61 842 61 842
Celkem 257 62 299 62 556
  
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - 8 535 8 535
Krátké pozice podrozv. nástrojů 8 249 - 8 249
Čistá devizová pozice 359 -73 286
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17. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.  
 

 
Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo 

fyzické osoby,která je účetní 
jednotkou: 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Holínský 

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno a podpis): 
 
 

 
 
 

 
Eva Dalihodová 
tel.:  251 001 360 

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis): 
 
 

 
 
 
 

Eva  Dalihodová 
tel.:  251 001 360 
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 6 17 905 1 379

      v tom: a) splatné na požádání 3 247 79

                  b) ostatní pohledávky 14 658 1 300

5 Dluhové cenné papíry 7 55 968 61 131

v tom: a) vydané vládními institucemi - 3 546

           b) vydané ostatními osobami 55 968 57 585

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 8 7 780 -

11 Ostatní aktiva 9 4 46

Aktiva celkem 81 657 62 556

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 10 313 714

9 Emisní ážio 11 2 317 1 118

12 Kapitálové fondy 11 76 218 58 634

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 090 1 069

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 719 1 021

Pasiva celkem 81 657 62 556

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

4 Pohledávky z pevných termínových operací 14 - 8 535

8 Hodnoty předané k obhospodařování 15 81 657 62 556

Podrozvahová pasiva

12 Závazky z pevných termínových operací 14 - 8 249

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007

tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 2 794 3 245

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2 484 3 217

4 Výnosy z poplatků a provizí 4 - -

5 Náklady na poplatky a provize 4 (161)          (210)            

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací (834)          (597)            

9 Správní náklady 5 (1 042)       (1 363)         

v tom: a) náklady na zaměstnance - -

           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -

           b) ostatní správní náklady (1 042)       (1 363)         

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 757 1 075

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 13 (38)            (54)              

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 719 1 021

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.  
 
 
 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - 3 952    - 119 816 - 1 069 124 837

Změny účetních metod - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 1 021 1 021

Kapitálové fondy - - (2 834)      - (61 182)     - - (64 016)      

Zůstatek 31.12.2006 - - 1 118 - 58 634 - 2 090 61 842

Zůstatek k 1.1.2007 - - 1 118 - 58 634 - 2 090 61 842

Změny účetních metod - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 719 719

Kapitálové fondy - - 1 199       - 17 584      - - 18 783

Zůstatek 31.12.2007 - - 2 317 - 76 218 - 2 809 81 344

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. („fond“ nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový fond společnosti 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční společnost“). Investiční 
společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů fondu za účelem jejich 
použití pro kolektivní investování. 
 
Investiční společnost obhospodařovala majetek v podílovém fondu v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, od 1. května 2004 pak 
v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování („Zákon“). 
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 Komisí pro cenné papíry 
podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona 
č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise 
pro cenné papíry schválila statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. září 
2003. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 9. ledna 2004. Podílové listy jsou vydány 
v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Následně v roce 2004 došlo ke změně ve statutu fondu. Tato změna byla schválena Rozhodnutím Komise 
pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 8. března 2004. Tímto rozhodnutím bylo znění statutu fondu 
uvedeno do souladu s novelami zákonů a to konkrétně v článku 7 - Daně fondu. 
 
Fond v prvním pololetí 2005 prošel procesem schválení nového statutu tak, aby vyhovoval novele Zákona o 
kolektivním investování č. 189/2004. Fond je podle nového zákona fondem speciálním, a to fondem 
cenných papírů. 
 
Dne 13. března 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu fondu týkající se rozšíření nákladů 
hrazených  z majetku v podílovém fondu. 
 
Dne 13.3.2007 bylo schváleno uvedení do souladu s vyhláškou 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech 
statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. 

 
Investiční společnost bude na účet fondu v souladu se Zákonem investovat do akcií, dluhopisů a jiných 
cenných papírů s pevným příjmem denominovaných v českých korunách a dále do hotovostních prostředků. 
Majetek Fondu bude strukturován tak, aby byla zajištěna minimalizace investičního rizika, nejvyšší možný růst 
hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list a soulad se Zákonem a dalšími 
příslušnými právními předpisy. Investiční společnost může pro fond uzavírat opční a termínové obchody jen k 
omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů nebo úrokových měr v souvislosti 
s obhospodařováním majetku v tomto fondu. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení 
rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace portfolia fondu nebudou investice do cenných papírů odvětvově ani 
regionálně omezovány. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné 
koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů. 

 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává funkci depozitáře a 
poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 29. října 
2004 („depozitář“). V rámci fúze HVB Bank Czech Republic a.s. s  Živnostenskou bankou, a.s. v listopadu  
2007  nese nová banka jméno  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
 
Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody a nevstupuje do 
takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem. 

 
V průběhu let 2006 a 2007 fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
 

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí 
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z 
účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání obchodu s cennými 
papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den 
převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Tvorba 
opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem ČNB 
platným v den transakce. 

 
(d) Zdanění  

 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na 
dani a případné zápočty.  

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

 
 (e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  

 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována týdně v souladu se Zákonem.  

 
(f) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních 
podílů jsou klasifikovány podle záměru fondu do portfolia: 

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující 
poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto 
ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 
 
(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly (pokračování) 
 

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. fond neprokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o 
akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě 
cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 

h) Deriváty 
 

Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj (finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní 
skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový 
nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto podmínky: 
 

a)   jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny 
komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. 
v závislosti na jiné proměnné ( tzv. podkladovém aktivu), 
b)   který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny 
tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, 
c)   který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u 
něho delší než u spotové operace. 

 
Z hlediska podkladových nástrojů se deriváty člení na deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a 
úvěrové a jejich kombinace. 
 
O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do okamžiku 
posledního vypořádání, ukončení, uplatnění, prodeje nebo zpětného nákupu. 
 
O reálných hodnotách derivátů se účtuje na rozvahových účtech. 
 
Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů k obchodování jsou účtovány do nákladů                  
účtová skupina 61, např. účet Náklady na derivátové operace) nebo do výnosů (účtová skupina 71, např. 
účet výnosy z derivátových operací) v okamžiku ocenění derivátů. 

              
 Deriváty jsou evidovány v účtové sk. č. 31.  
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3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků   16 696 12 491 

z toho: z  dluhových CP  15 713 12 273 
 
Náklady na úroky  (8) (2) 

dluhové cenné papíry  - - 

Čistý úrokový výnos  16 688 12 489 
 
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč. (v roce 2006: 0 Kč) 
 

4. VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLŮ 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z akcií    3 007 5 256 

Celkem  3 007 5 256 

 
5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč  2007 2006 
 
Výnosy z poplatků a provizí - - 
  
Náklady na poplatky a provize 
 na výkon funkce depozitáře (322) (326) 
 ostatní (524) (695) 

Celkem  (846) (1 021) 
 

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu podílového 
fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. z hodnoty vlastního kapitálu fondu, minimálně však 60 tis. Kč 
ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, pokud se depozitář a investiční 
společnost nedohodnou jinak.  
 

 
6. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

 
tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na obhospodařování majetku fondu (8 084) (8 165) 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství (692) (551) 

Celkem (8 776) (8 716) 
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6. SPRÁVNÍ NÁKLADY  (pokračování) 
 

Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven maximálně do 
výše 1,5 % p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
Fond neměl v roce 2007 ani v roce 2006 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem investiční 
společnosti. 

 
7. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávky za bankami 

Zůstatky na běžných účtech  596 369 
Termínované vklady  29 789 - 

Celkem 30 385 369 
 
 
8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 
(a) Klasifikace dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Dluhové cenné papíry 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 371 951 300 869 
 - realizovatelné  - - 
 - držené do splatnosti - - 
 - dluhové cenné papíry pořízené v primárních 

 emisích neurčené k obchodování - - 
Celkem 371 951 300 869 

 
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky ve výši 
4 748 tis. Kč. (v roce 2006: 4 757 tis. Kč). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
 
Příloha roční účetní závěrky 
Rok končící 31. prosincem 2007 
(v celých tisících Kč) 
 
 
 

106 

8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 
(b) Analýza dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů  

 

 2007 2006 
 Tržní Tržní 
tis. Kč cena cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 201 769 198 498 

 - Nekótované - - 
 201 769 198 498 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 149 930 85 063 

 - Nekótované - - 
 149 930 85 063 
Vydané vládním sektorem 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 20 252 17 308 

 - Nekótované - - 
 20 252 17 308 
 
 371 951 300 869 
 
Cenné papíry kótované na  jiném trhu CP jsou obchodovány především na mimoburzovním trhu (OTC) a 
eurobondovém trhu. 
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8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 
(c) Dluhové cenné papíry k 31. prosinci 2007  
   
Emitent Počet Měna Nominál

 (v jednotce 
měnny)

Cena pořízení 
bez AÚV v tis. 

CZK

Tržní hodnota  
bez AÚV  
v tis.CZK 

Tržní AÚV v 
tis. CZK

J.P.Morgan 5 CZK 12 500 000 12 501 12 500  0
Banca Pop Lodi 7 CZK 7 000 000 6 993 6 989  47
Česká Spořitelna 7 CZK 7 000 000 6 994 6 993  37
Deutche Bank 11 CZK 11 000 000 11 004    11 007  46
Goldman Sachs 60 CZK   3 000 000 2 999   2 995  41
Goldman Sachs 60 CZK   6 000 000 6 000    5 978  93
HSBC Finance Corp 1 CZK   2 000 000 1 998   1 997  19
Islandsbanki 20 CZK   2 000 000 1 995 1 960  19
KBC 350 CZK 3 500 000 3 396   3 287  84
Memoris 13 CZK 39 000 000 39 001    39 000  0
Memoris 15 CZK   15 000 000 15 000 14 244  0
NIB CAPITAL 1 CZK 5 000 000 4 994   4 950  15
Orco 3 CZK   30 000 000 29 973   29 940  704
ALLG BAU 2 CZK    4 000 000 4 001   3 994  0
Telefonica Emisiones 3 CZK   6 000 000 6 000    5 975  8
HL.M.PRAHA 20 CZK   20 000 000 20 145    20 147  105
ECM Investments 65 CZK 65 000 000 64 982   64 902  1 085
Emerald Capital Limited 30 000 CZK 30 000 000 30 001   30 000  68
Finance for Danish 280 CZK 28 000 000 28 001 27 776  239
Shamrock 260 CZK 26 000 000 26 000    26 000  279
Wuestenrot 5 CZK 5 000 000 4 994 4 900  206
Sazka 1 550 EUR 1 550 000 43 805   41 669  1 653

Celkem   367 203 4 748
 
 
9. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 
(a) Klasifikace akcií, podílových listů a ostatních podílů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 174  489 235 797 
 - realizovatelné  - - 
Celkem 174 489 235 797 
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9. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY – (pokračování) 
 
(b) Analýza akcií, podílových listů a ostatních podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů a výnosů 
 

 2007 2006 
tis. Kč Tržní cena Tržní cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
 - Kótované na jiném trhu CP 62 951 109 197 
 - Nekótované - - 
 62 951 109 197 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 111 538 126 600 

 - Nekótované - - 
 111 358 126 600 

 
 174 489 235 797 

 
(c) Akcie k 31. prosinci 2007 
 

Emitent Počet Měna Tržní cena v tis. CZK

CME 2 000 CZK                4 212 
ČEZ 9 689 CZK              13 196 
ECM Investments 13 600 CZK              16 361 
ERSTE SPARKASSEN 18 720 CZK              24 355 
Komerční banka 1 000 CZK                4 371 
Orco 9 500 CZK              20 567 
Pegas Nonwovens SA 13 000 CZK                9 757 
PHILIP MORRIS ČR 288 CZK                2 285 
SPT Telecom a.s. 24 929 CZK              13 581 
UNIPETROL 46 500 CZK              15 698 
Zentiva 12 300 CZK              11 956 
Kapsch Traficcom 2 700 EUR                2 511 
Lyxor Int. Asset Management 9 500 EUR                7 121 
Lyxor Int. Asset Management 7 980 EUR              27 104 
Meinl Uropean Land 10 000 EUR                1 414 
Celkem       174 489 
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10. OSTATNÍ AKTIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávka za emitentem – (výplata kuponu, dividendy) 371  88 
Swap – kladná reálná hodnota  6 190 1 442 
Pohledávka za finančním úřadem 351 
Ostatní -     45 
Celkem 6 912 1 575 

 

 
11. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Závazky za obhospodařování majetku fondu   726 2 125  
Závazky vůči depozitáři  29 27 
Závazky vůči finančnímu úřadu   - 415 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 692 551 
Swap – záporná reálná hodnota       - 2 058 
Ostatní závazky 48 17 
Celkem 1 495 5 193 

 
 
12. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 

 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 
dne 9. ledna 2004. 

 

 Počet podílových 
listu

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2006 307 841 508 307 842 77 684

Podílové listy vydané  212 414 596 212 414 85 253
Podílové listy odkoupené (153 434 393) (153 434) (63 469)
Zůstatek k 31. prosinci 2006 366 821 711 366 822 99 468

 

 Počet podílových 
listu

Nominální 
hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2007 366 821 711 366 822 99 468

Podílové listy vydané  137 449 043 137 449 71 105
Podílové listy odkoupené (116 620 689) (116 621) (59 925)
Zůstatek k 31. prosinci 2007 387 650 065 387 650 110 648

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2007 činí 1,5020 Kč (2006: 
1,4542 Kč). 
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13. ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ  

 
Zisk běžného období ve výši 16 817 tis. Kč (2006: 27 751tis. Kč) je tvořen zejména výnosy z obchodů s 
cennými papíry, výnosy z úroků, dividendami z akcií, náklady a výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů, 
náklady na obhospodařování majetku ve fondu, poplatkem depozitáři a poplatkem za ověření účetní závěrky 
fondu.  
 
 

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  17 820  29 001 
Výnosy nepodléhající zdanění - - 
Daňově neodčitatelné náklady 6 - 
Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 1 262 4 838 
Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 1 746 418 
Mezisoučet 14 818 23 745 
   
Daň vypočtená při použití sazby 5%  741 1 187 
Daň ze samostatného základu 262 63 
Celkem 1 003 1 250 

 
(b) Odložený daňový závazek/pohledávka 

 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2007 ani k 31. prosinci 2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 
15.  PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE  

 
(a) Podrozvahové finanční nástroje 

 

 Smluvní částky Reálná hodnota 
 2007 2006 2007 2006 
 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) 68 280 151 735 - - 
 Termínové měnové operace (prodej) (63 888)  (148 061) - - 
 Termínové měnové operace – reálná hodnota - - 6 190 (616) 
 
Celkem 4 392 3 674 6 190 (616) 

 

Veškeré výše uvedené finanční nástroje byly sjednány na mezibankovním trhu (OTC) 
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15.  PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE (pokračování) 

 
(b) Zbytková splatnost finančních derivátů 

 
 Níže uvedené údaje představují alokaci nominálních hodnot jednotlivých typů finančních derivátů k jejich 

zbytkovým dobám do splatnosti. 
 

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 

 
K 31. prosinci 2006 

 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) 83 455 - - 68 280 - 151 735 
 Termínové měnové operace (prodej) 82 073 - - 65 988 - 148 061 

 
 

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 

 
K 31. prosinci 2007 

 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) - - - 68 280 - 68 280 
 Termínové měnové operace (prodej) - - - 63 888 - 63 888 

 
  
16. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

 
Fond vykazoval k 31. prosinci 2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši 583 737 tis. Kč (2006: 538 610 tis. Kč). 

 
 
17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 

 
Tržní riziko fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Informace o rizicích. Tržní riziko vyplývající z vlivu 
změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) fondu je vzhledem k povaze 
fondu (smíšený) středně velké, v momentech zvýšených pohybů tržních cen cenných papírů na akciovém 
trhu pak vyšší (ceny akcií mohou v čase značně kolísat a ceny dluhových instrumentů s dlouhou dobou do 
splatnosti také). 
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená durace 
portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem fondu tak, jak je popsáno ve statutu fondu, 
článku 3, Investiční cíle a politika. 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 

 
K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 
- ochrana majetku ve Fondu, 
- dosažení nebo překonání výkonnosti reprezentativního indexu při zachování konzervativní praxe v oblasti 
finančního investování. 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za nejnižší 
(nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny 
na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2007 UniCredit 
Bank Czech Republic a.s. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou založena na písemném a řádně přijatém usnesení investičního výboru – 
žádná osoba není v této záležitosti oprávněna samostatně rozhodovat. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s cennými 
papíry. 
 
Dodržování limitů je zabezpečeno kontrolní činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem 
fondu. 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti 
splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém 
horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních potřeb smí fond 
v souladu se zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná 
výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. 
 
Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 

K 31. prosinci 2007 
 

Pohledávky za bankami 30 385 - - - - 30 385 
Dluhové cenné papíry 4 198 2 510 231 723 133 520 - 371 951 
Akcie - - - - 174 489 174 489 
Ostatní aktiva 722 - - 6 190 - 6 912 
Celkem 35 305 2 510 231 723 139 710 174 489 583 737 
 
Ostatní pasiva 1 495 - - - - 1 495 
Celkem 1 495 - - - - 1 495 
 
Gap 33 810 2 510 231 723 139 710 174 489 582 242 
 
Kumulativní gap 33 810 36 320 268 043 407 753 582 242 - 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami 369 - - - - 369 
Dluhové cenné papíry 13 572 30 341 93 498 163 458 - 300 869 
Akcie - - - - 235 797 235 797 
Ostatní aktiva 1 575 - - - - 1 575 
Celkem 15 516 30 341 93 498 163 458 235 797 538 610 
 
Ostatní pasiva 3 134 - - 2 058 - 5 192 
Celkem 3 134 - - 2 058 - 5 192 
 
Gap 12 382 30 341 93 498 161 400 235 797 533 418 
 
Kumulativní gap 12 382 42 723 136 221 297 621 533 418 - 

Fond ve výše uvedené tabulce nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem k tomu, že u něj nelze 
určit dobu splatnosti. 

 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik.  Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami 30 385 - - - -  30 385 
Dluhové cenné papíry     186 827  88 668 - 96 456 - 371 951 
Akcie  - - - - 174 489 174 489 
Ostatní aktiva  722 - - 6 190 -     6 912 
Celkem 217 934 88 668 - 102 646 174 489 583 737 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - - 
Celkem  - - - - - - 
 
Gap 217 934  88 668 - 102 646 174 489 583 737 
 
Kumulativní gap 217 934 306 602 306 602 409 248 583 737  - 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

  Od 3 měs. Od 1 roku Nad 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami  369 - - - - 369 
Dluhové cenné papíry 89 556 66 672 23 299 121 342 - 300 869 
Akcie  - - - - 235 797 235 797 
Ostatní aktiva  1 442 - - - - 1 442 
Celkem 91 367 66 672 23 299 121 342 235 797 538 477 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - 2 058 - 2 058 
Celkem  - - - - - - 
 
Gap 91 367 66 672 23 299 119 284 235 797 536 419 
 
Kumulativní gap 91 367 158 039 181 338 300 622 536 419  - 

Fond ve výše uvedené tabulce vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
 
Měnové riziko 
 
Od roku 2006 je v portfoliu fondu  cross curency swap  jako nástroj zajištění  měnového rizika. 

  
Devizová pozice 

 
  EUR CZK Celkem
K 31. prosinci 2007  
Pohledávky za bankami 289 30 096 30 385
Dluhové cenné papíry státní - - -
Dluhové cenné papíry ostatní 43 322 328 629  371 951
Akcie, podílové listy a ost. podíly 38 150 136 339 174 489
Ostatní aktiva 6 354 558 6 912
Celkem 88 115 495 622 583 737
  
Ostatní pasiva - 1 495 1 495
Vlastní kapitál - 582 242 582 242
Celkem - 583 737 583 737
  
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - 68 280 68 280
Krátké pozice podrozv. nástrojů 63 888 - 63 888
Čistá devizová pozice 24 227 - 19 835 4 392
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
 Devizová pozice (pokračování) 

 
  EUR CZK Celkem
K 31. prosinci 2006  
Pohledávky za bankami 15 354 369
Dluhové cenné papíry státní - 17 308 17 308
Dluhové cenné papíry ostatní 71 000 212 561 283 561
Akcie, podílové listy a ost. podíly 75 747 160 050 235 797
Ostatní aktiva - 1 575 1 575
Celkem 146 762 391 848 538 610
  
Ostatní pasiva 2 058 3 134 5 192
Vlastní kapitál - 533 418 533 418
Celkem 2 058 536 552 538 610
  
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - 151 736 151 736
Krátké pozice podrozv. nástrojů 148 061 - 148 061
Čistá devizová pozice (3 357) 7 032 3 675

 
 
18. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.  
 

Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo 
fyzické osoby,která je účetní 
jednotkou: 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Holínský 

 

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno a podpis): 
 
 

 
 
 

 
Eva Dalihodová 
tel.:  251 001 360 

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis): 
 
 

 
 
 
 

Eva  Dalihodová 
tel.:  251 001 360 
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 30 385 369

      v tom: a) splatné na požádání 596 369

                  b) ostatní pohledávky 29 789 -

5 Dluhové cenné papíry 8 371 951 300 869

v tom: a) vydané vládními institucemi 20 252 17 308

           b) vydané ostatními osobami 351 699 283 561

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 9 174 489 235 797

11 Ostatní aktiva 10 6 912 1 575

Aktiva celkem 583 737 538 610

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 11 1 495 5 193

9 Emisní ážio 12 110 648 99 468

12 Kapitálové fondy 12 387 650 366 822

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 67 127 39 376

15 Zisk nebo ztráta za účetní období 16 817 27 751

Pasiva celkem 583 737 538 610

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

4 Pohledávky z pevných termínových operací 15 68 280 151 735

8 Hodnoty předané k obhospodařování 16 583 737 538 610

Podrozvahová pasiva

12 Závazky z pevných termínových operací 15 63 888 148 061

Příloha uvedená na stranách 1 až 16 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007

tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 16 696 12 491

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 15 713 12 273

2 Náklady na úroky a podobné náklady (8)                   (2)                

3 Výnosy z akcií a podílů 4 3 007 5 256

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

            b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - -

            c) ostatní výnosy z akcií a podílů 3 007 5 256

4 Výnosy z poplatků a provizí 5 - -

5 Náklady na poplatky a provize 5 (846)               (1 021)         

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 7 747 20 993

9 Správní náklady 6 (8 776)            (8 716)         

v tom: a) náklady na zaměstnance - -

           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -

           b) ostatní správní náklady (8 776)            (8 716)         

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 17 820 29 001

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 14 (1 003)            (1 250)         

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 16 817 27 751

Příloha uvedená na stranách 1 až 16 tvoří součást této účetní závěrky.  
 
 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - 77 684 - 307 842 - 39 376 424 902

Změny účetních metod - - - - - -                - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 27 751 27 751

Kapitálový fond - - 21 784 - 58 980 - - 80 764

Zůstatek 31.12.2006 - - 99 468 - 366 822 - 67 127 533 417

Zůstatek k 1.1.2007 - - 99 468 - 366 822 - 67 127 533 417

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 16 817 16 817

Kapitálový fond - - 11 180 - 20 828 - - 32 008

Zůstatek 31.12.2007 - - 110 648 - 387 650 - 83 944 582 242

Příloha uvedená na stranách 1 až 16 tvoří součást této účetní závěrky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 

Credit Suisse Realitní fond fondů  otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s. („fond“ nebo „společnost“) byl založen jako otevřený podílový fond společnosti 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. („investiční společnost“). Investiční 
společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů fondu za účelem jejich 
použití pro kolektivní investování. 
 
Investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu v souladu v souladu se zákonem č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování  ve znění pozdějsích předpisů („Zákon“)  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 18. listopadu 2005 Komisí pro cenné 
papíry, nyní Česká národní banka  podle ustanovení § 66 zákona č. 189/2004 Sb., o o kolektivním 
investování ve znění pozdějších předpisů.  Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. listopadu 2005. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 2. února 2006. Podílové listy jsou vydány 
v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Dne 11.7. 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o změně statutu týkajcící se rozšíření nákladů hrazených 
z majetku v podílovém fondu a  doplnění investičních cílů fondu .  Změnou statutu je možné investovat až do 
výše 20% kapitálu do akciových fondů, které investují do společností, jež jsou jakýmkoliv způsobem činné v 
nemovitostním sektoru. Může také nově až do výše 20% investovat přímo do akcií těchto společností. 
Změna strategie dále umožňuje Fondu fondů investovat max. 20% svého kapitálu do strukturovaných 
investičních produktů - certifikátů, jejichž podkladová aktiva souvisejí s realitním trhem. Celková výše souhrnu 
investic do akcií, akciových fondů a certifikátů smí činit maximálně 30% kapitálu Fondu fondů. 
 
Dne 13.3.2007 bylo schváleno uvedení statutu do souladu s vyhláškou 482/2006 Sb., o minimálních 
náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování . 
 
Investiční společnost bude na účet fondu v souladu se Zákonem  investovat do podílových listů fondů 
kolektivního investování a jiných cenných papírů , jejichž investiční strategie se realizuje především 
v nemovitostním sektoru. Majetek fondu bude strukturován tak, aby byla zajištěna minimalizace investičního 
rizika, nejvyšší možný růst hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list při dodržení 
míry rizika odpovídajícího investiční strategii a zaměření fondu. 
 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává funkci depozitáře a 
poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 29. října 
2004 („depozitář“). V rámci fúze HVB Bank Czech Republic a.s. s  Živnostenskou bankou, a.s.  v listopadu  
2007  nese nová banka jméno  UniCredit Bank Czech Republic, a.s 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech 
časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů 
oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro banky a některé finanční instituce. 
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1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) 
 

Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit fondu vyplývajících z jeho statutu a ze Zákona, fond v rámci své 
podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje 
s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by byly v rozporu se statutem fondu či se Zákonem.  
 
V průběhu roku 2006 a 2007  fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice. 
 
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
 

 
2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí 
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z 
účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání obchodu s cennými 
papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den 
převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu 
zaúčtovány na podrozvahových účtech. 
 
Finanční aktivum nebo jeho část společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Tvorba 
opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti.  
 

(c) Přepočet cizí měny  
 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem ČNB 
platným v den transakce.  
 

(d) Zdanění  
 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na 
dani a případné zápočty.  
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 

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

 
(e) Výpočet hodnoty vlastního kapitálu  

 
Hodnota vlastního kapitálu fondu je stanovována denně v souladu se Zákonem.  

 
(f) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  

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

(g) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních 
podílů jsou klasifikovány podle záměru fondu do portfolia: 

a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 

Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně zahrnující 
poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. 
 
Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto 
ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. fond neprokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 
Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o 
akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě 
cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
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2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) 

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

      
h) Deriváty 

 
Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj (finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní 
skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový 
nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto podmínky: 
 
a)   jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity,         
měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné 
proměnné ( tzv. podkladovém aktivu), 
b)který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních 
podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, 
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší 
než u spotové operace. 
 
 Z hlediska podkladových nástrojů se deriváty člení na deriváty úrokové, měnové, akciové, komoditní a 
úvěrové a jejich kombinace. 
 
O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech od okamžiku jejich sjednání do okamžiku 
posledního vypořádání, ukončení, uplatnění, prodeje nebo zpětného nákupu. 
 
O reálných hodnotách derivátů se účtuje na rozvahových účtech. 
 
Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů k obchodování jsou účtovány do nákladů                  
účtová skupina 61, např. účet Náklady na derivátové operace) nebo do výnosů (účtová skupina 71, např. 
účet výnosy z derivátových operací) v okamžiku ocenění derivátů. 

              
 Deriváty jsou evidováný v účtové sk. č. 31          
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3. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z úroků 5 354 944 

z toho: z dluhových CP                                4766 783  
 
Náklady na úroky                                                                                                    (32) (2) 

dluhové cenné papíry - - 

Čistý úrokový výnos 5 322 942 
 
Společnost neuplatnila nebo prominula úroky z prodlení ve výši 0 tis. Kč. 
 
 

 
4  VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLU 

tis. Kč 2007 2006 
 
Výnosy z akcií a podílů 6 804 1753 

z toho: ostaní výnosy z akcií a podílů                                                              6 804         1753                       
   

 

CELKEM výnosy z akcií a podílů 6 804 1753 

 
 
 
 
5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2007 2006  
 
Výnosy z poplatků a provizí 70 -  
 
Náklady na poplatky a provize 
      za výkon funkce depozitáře (183) (59)  
      ostatní (364) (87) 

Celkem (477) (146) 
 

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou od 25. dubna 2003  vykonává HVB Bank Czech 
Republic a.s., platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné roční hodnoty vlastního 
kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. z hodnoty vlastního kapitálu fondu, minimálně 
však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, pokud se depozitář a 
investiční společnost nedohodnou jinak.    
 
 
 
 

6. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
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tis. Kč 2007 2006 
 
Náklady na obhospodařování majetku fondu (2760) (730) 
Náklady na audit, právní a daňové poradenství (141) (75) 

Celkem (2 901) (805) 
 

Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je vypočítáván ve výši 0,9 % 
p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
Fond neměl v roce 2006 žádné zaměstnance. Manažer fondu je zaměstnancem investiční společnosti. 

 
7. POHLEDÁVKY  ZA BANKAMI 
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávky za bankami 

Zůstatky na běžných účtech 151 8 021 
Termínované vklady 7 297 6 901 

Celkem  7 448 14 922 

 
8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 
(a) Klasifikace  dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006  
Dluhové cenné papíry 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 37 086 26 328  
 - realizovatelné  - -  
 - držené do splatnosti - - 
 - dluhové cenné papíry pořízené v primárních   
   emisích neurčené k obchodování - - 
Celkem                                                                                                 37 086 26 328  

 
Účetní hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje alikvotní úrokový výnos k datu účetní závěrky ve výši  
1 216 tis. Kč (2006 : 397 tis. Kč). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
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(b) Analýza dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 
 

  2007 2006 
 Tržní Tržní 
tis. Kč cena cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP - - 

 - Nekótované - - 
 - - 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 37 086 26 328 

 - Nekótované - - 
 37 086 26 328 
Vydané vládním sektorem 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP - - 

 - Nekótované - - 
 - - 
Vydané organizacemi pojišťovnictví 

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP - - 

 - Nekótované - - 

 - - 
 
Celkem 37 086 26 328 
 
Cenné papíry kótované na jiném trhu CP jsou obchodovány především na mimoburzovním trhu (OTC) a 
eurobondovém trhu. 
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8. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (pokračování) 
 
(c) Dluhové cenné papíry k 31. prosinci 2007  
 
   

Emitent Počet Měna Nominál   (v 
jednotce 
měny) 

Cena 
pořizení bez 
AÚV   (v tis. 

CZK) 

Tžní 
hodnota 
bez AÚV    

(v tis. CZK) 

Tržní 
AÚV     
(v tis. 
CZK) 

ECM Investments 9 CZK 9 000 000 9 000 8 987 150
Sazka 1 000 EUR 1 000 000 30 616 26 883 1 066
Celkem         35 870 1 216

 
 
9. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 
(a) Klasifikace akcií, podílových listů a ostatních podílů do jednotlivých portfolií podle záměru fondu 
 

tis. Kč 2007 2006 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 - oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 198 171 135 631 
 - realizovatelné  - - 
Celkem 198 171 135 631 

 
 
 
 
(b) Analýza akcií, podílových listů a ostatních podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 

nákladů a výnosů 
 

 2007 2006 
tis. Kč Tržní cena Tržní cena 
Vydané finančními institucemi 

- Kótované na burze v ČR - - 
 - Kótované na jiném trhu CP 185 086 135 631  
  Nekótované - - 
 185 086 135 631 
Vydané nefinančními institucemi  

- Kótované na burze v ČR - - 
- Kótované na jiném trhu CP 13 085 - 

 - Nekótované - - 
 13 085 - 

 
 198 171 135 631 
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9. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY (pokračování) 
  
(c) Akcie a podílové listy k 31. prosinci 2007 
 
 

Emitent Počet Měna Tržní cena (v tis.CZK) 

ECM Investments 3 600 CZK 4 331
Meinl European Land 9 000 EUR 2 259
Orco 3 000 CZK 6 495
Axa Investment managers 13 310 EUR 20 603
CSAM DE 35 245 EUR 55 627
CSAM LUX 13 330 EUR 6 589
CSAM LUX 53 000 USD 18 319
DEGI Int. 13 400 EUR 19 597
KanAm Grund 2 800 USD 2 797
KanAm Grund 12 300 EUR 18 333
Prudential Investment 40 000 EUR 9 967
SEB Asset Management 22 200 EUR 33 254
Celkem  198 171

 
   
10. OSTATNÍ AKTIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 
Pohledávka z titulu dividendy 1 132 
Pohledávka z titulu dohadné položky 21 - 
Swap – kladná hodnota 126 2 173 
Celkem   148  2 
305 

 
11. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč 2007 2006 
 

             Závazky za obhospodařování majetku fondu 192 371 
Závazky vůči depozitáři 13 9 
Závazky vůči finančnímu úřadu 873 476 
Závazky za audit, právní a daňové poradenství 141 75 
Ostatní závazky 30 14 
FX Swap-záporná hodnota 1 667 - 
Celkem 2 916 945 
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12. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO 
 

Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 
dne 2. února 2006 
 
 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2006 - - 

 
-

Podílové listy vydané  176 887 575 176 888 1 483 
Podílové listy odkoupené (5 890 998) (5 891) (94)
Zůstatek k 31. prosinci 2006 170 996 577 170 997 1 389

 
 
 
 Počet podílových 

listů
Nominální 

hodnota 
(tis. Kč) 

Emisní 
ážio/disážio 

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2007 170 996 577 170 997 

 
1 389

Podílové listy vydané  221 714 352 221 714 14 031
Podílové listy odkoupené (155 865 808) (155 866) (5 637)
Zůstatek k 31. prosinci 2007 236 845 121 236 845 9 783

 
V důsledku zaúčtování výnosu z dividendy ze zahraničního cenného papíru po konci účetního období došlo 
k úpravě hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k 31. prosinci 2007 na hodnotu 1,0131 
Kč (2006: 1,0424 Kč). 

 
13. ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ  
 

Ztráta běžného období ve výši 12 546 tis. Kč (2006:  Zisk ve výši 5 855 tis. Kč)  je tvořena zejména  
finančními výnosy a náklady na obhospodařování majetku ve fondu, poplatkem depozitáři a poplatkem za 
ověření účetní závěrky fondu. Je zde zohledněno i přecenění cenných papírů. 
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14. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA  
 
(a) Splatná daň z příjmů 
 

tis. Kč 2007 2006 
 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním  (12 546) 4 595 
Výnosy nepodléhající zdanění -                      -  
Daňově neodčitatelné náklady 6 - 
Výnosy zdaněné zvláštní sazbou - - 
Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně  6 804 1 753 
Mezisoučet  (19 344)    6 348  
    
Daň vypočtená při použití sazby 5%  -    230  
Daň ze samostatného základu 1 021                  263 
Celkem    1 021    493  
 -  

 
 
(b) Odložený danový závazek/pohledávka 

 

Fondu nevznikla K 31. prosinci 2007  ani k 31.12.2006 odložená daňová pohledávka/závazek. 

 
 
15.  PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE  

 
(a) Podrozvahové finanční nástroje 

 

 Smluvní částky Reálná hodnota 
 2007 2006 2007 2006 
 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) 230 841 132 257 - - 
 Termínové měnové operace (prodej)      (233 020) (130 180) - - 
 Termínové měnové operace – reálná hodnota - - (1 541) 2 173 
 
Celkem (2 179) 2 077 (1 541) 2 173 

 

Veškeré výše uvedené finanční nástroje byly sjednány na mezibankovním trhu (OTC). 

 

 

 

 

 
 
 
15.  PODROZVAHOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE (pokračování) 
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(b) Zbytková splatnost finančních derivátů 

 
 Níže uvedené údaje představují alokaci nominálních hodnot jednotlivých typů finančních derivátů k jejich 

zbytkovým dobám do splatnosti. 
 

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 

 
K 31. prosinci 2006 

 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) 132 257 - - - - 132 257 
 Termínové měnové operace (prodej) 130 180 - - - - 130 180 

 
 

  Do 3 Od 3 měs.  Od 1 roku Nad Bez  
  měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 

 
K 31. prosinci 2007 

 
Termínové nástroje 
 Termínové měnové operace (nákup) -       230 841 - - - - 
 Termínové měnové operace (prodej) -       233 020 - - - - 

 
 
16. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2007 hodnoty předané k obhospodařování do CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. ve výši  242 853 tis. Kč (2006: 179 186 tis. Kč). 

 
17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO 
 

Tržní riziko fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Informace o rizicích. Tržní riziko vyplývající z vlivu 
změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) fondu je vzhledem k povaze 
fondu (základ tvoří nemovitostní fondy) mírné až středně velké . 
 
Majetek ve fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, 
výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba splatnosti portfolia, vážená durace 
portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem fondu tak, jak je popsáno ve statutu fondu, 
článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům fondu patří zejména: 
- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list 
- ochrana majetku ve fondu, 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se uskutečňuje za nejnižší 
(nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení odborné péče, a že přijaté výnosy jsou převáděny 
na bankovní účet fondu u depozitáře investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2007 UniCredit 
Bank Czech Republic a.s. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou založena na písemném a řádně přijatém usnesení investičního výboru – 
žádná osoba není v této záležitosti oprávněna samostatně rozhodovat. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo obchodníků s cennými 
papíry. 
 
Dodržování limitů je zabezpečeno kontrolní činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem 
fondu. 
   
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti 
splatit závazky fondu, tak schopnost fondu likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém 
horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních potřeb smí fond 
v souladu se zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná 
výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu.  

 
 
 



Credit Suisse Realitní fund fondů otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
 
Příloha roční účetní závěrky 
Rok končící 31. prosincem 2007 
(v celých tisících Kč) 
 
 

131 

17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 

Zbytková splatnost aktiv a závazků fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
Pohledávky za bankami                                              7 448 - - - - 7 448 
Dluhové cenné papíry                                                  1 216 - 8 987 26 883 - 37 086 
Akcie                         - - - - 198 171 198 171 
Ostatní aktiva – swap                                                          - 126 - -  126 
Ostatní aktiva 22 - - - - 22 
Celkem 8 686 126 8 987 26 883 198 171  242 853 
Ostatní pasiva                                                               375 2 541 - - -      2 916 
Celkem 375 2 541 -     -  -   2 916 
 
Gap 8 311  - 2 514  8 987 26 883   198 171 237 914 
 
Kumulativní gap                                                         8 311 5 986 14 883 41 766 239 937   - 

 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
Pohledávky za bankami                                               14 922 - - - - 14 922 
Dluhové cenné papíry                                                      395 2 25 931 - - 26 328 
Akcie                         - - - - 135 631 135 631 
Ostatní aktiva – swap                                                   2 173 - - - - 2 173 
Ostatní aktiva 132 - - - - 132 
Celkem 17 622 2 25 931 - 135 631 179 186 
 
Ostatní pasiva 945 - - - - 945 
Celkem 945 - -   -  945 
 
Gap 16 677 2   25 931 -  135 631 178 241 
 
Kumulativní gap 16 677 16 679 42 610 42 610 178 241 - 

 
Fond ve výše uvedené tabulce nevykazuje údaje týkající se kapitálových fondů a nerozděleného zisku 
vzhledem k tomu, že u nich nelze určit dobu splatnosti. 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. Aktivity v oblasti řízení 
úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv fondu v souladu se statutem fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo 
změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve.  
 
Úroková citlivost aktiv a závazku fondu 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2007 
 
 
Pohledávky za bankami                                                     7 448 - - - - 7 448 
Dluhové cenné papíry                                                      10 203 - - 26 883 - 37 086 
Akcie                         - - - - 198 171 198 171 
Ostatní aktiva – swap                                                           - 126 - - - 126 
Ostatní aktiva 22 - - - - 22 
Celkem 17 673 126 - 26 883 198171 242 853 
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  1 667 - - - 1 667 
Celkem  1 667 - - - 1 667 
 
Gap 17 673 - 1 541 - 26 883 198 171 241 186 
 
Kumulativní gap 17 673 16 132 16 132 26 883 241 186 - 

 
 
 
  Od 3 měs. Od 1 roku Nad Bez 
tis. Kč Do 3 měs. do 1 roku do 5 let 5 let specifik. Celkem 
 
K 31. prosinci 2006 
 
 
Pohledávky za bankami 14 922 - - - - 14 922 
Dluhové cenné papíry                       20 335 2 5 991 - - 26 328 
Akcie                         - - - - 135 631    135 631 
Ostatní aktiva – swap 2 173 - - - - 2 173 
Ostatní aktiva         - - - - - - 
Celkem              37 430                   2            5 991                   -         135 631          179 054  
 
Ostatní úrokově citlivá pasiva  - - - - - 
Celkem  - - - - - 
 
Gap 37 430 2 5 991 - 135 631 179 054 
 
Kumulativní gap 37 430 37 432 43 423 43 423 179 054 - 

 
 
Fond ve výše uvedené tabulce vykazuje pouze úrokově citlivá aktiva a pasiva. 
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17. FINANČNÍ NÁSTROJE – TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) 
 
Měnové riziko 
 
Souvisí s investování do finančních nástrojů i v jiné měně než je měna fondu (česká koruna) a dojde ke 
změně hodnoty majetku díky změně devizového kurzu. Vzhledem  k tomu, že investice do cizoměnových aktiv 
jsou z velké části konzervativnější, je toto  riziko malé. Otevřená pozice na cizí  měnu ve fondu je stanovena 
na maximálně 6% majetku.  
Fond používá swapy a forwady  jako nástroj zajišťování aktiv fondu proti nepříznivému pohybu cizích měn.  
 
Devizová pozice 

  
  PLN EUR USD CZK GBP Celkem

K 31. prosinci 2007  
Pohledávky za bankami 7 18 64 7 356 3 7 448

Dluhové cenné papíry ostatní - 27 949 - 9 137 - 37 086
Akcie, podílové listy a ost. 
podíly - 166 229 21 116 10 826 - 198 171
Ostatní aktiva - 148 - - - 148
Celkem 7 194 344 21 180 27 319 3 242 853
  
Ostatní pasiva - 1 453 213 1 250 - 2 916
Vlastní kapitál - - - 237 937 -          

Celkem - 1 453 213 239 187 - 240 853
  
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - - - 230 841 - 230 841

Krátké pozice podrozv. nástrojů - 233 020 - - - 233 020
Čistá devizová pozice 7 -40 129 20 967 18 973 3 2 000

 
 

  EUR USD CZK GBP Celkem

K 31. prosinci 2006   
Pohledávky za bankami 6 033 1 905 6 984 - 14 922

Dluhové cenné papíry ostatní - - 26 328 - 26 328

Akcie, podílové listy a ost. podíly 107 054 20 151 7 303 1 123 135 631
Ostatní aktiva - - 2 305 - 2 305
Celkem 113 087 22 056 42 920 1 123 179 186
   
Ostatní pasiva - - 945 - 945
Vlastní kapitál - - 178 241 - 178 241
Celkem - - 179 186 - 179 186
   
Dlouhé pozice podrozv. nástrojů - - 132 257 - 132 257

Krátké pozice podrozv. nástrojů 130 180 - - - 130 180
Čistá devizová pozice -17 093 22 056 -4 009 1 123 2 077
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18. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným údalostem 
 

 
Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické 

osoby,která je účetní jednotkou 
 
 
 
 
 
              Mgr. Petr Holínský 
 

Osoba odpovědná za účetnictví 
(jméno a podpis) 
 
 
 
 

 
Eva Dalihodová 

Osoba odpovědná za účetní závěrku 
(jméno a podpis) 
 
 
 
tel.:  251001360 

 
Eva Dalihodová 
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tis. Kč Poznámka 2 007 2 006

AKTIVA

3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 7 448 14 922

      v tom: a) splatné na požádání 151 8 021

                  b) ostatní pohledávky 7 297 6 901

5 Dluhové cenné papíry 8 37 086 26 328

v tom: a) vydané vládními institucemi - -

           b) vydané ostatními osobami 37 086 26 328

6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 9 198 171 135 631

11 Ostatní aktiva 10 148 2 305

Aktiva celkem 242 853 179 186

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PASIVA

4 Ostatní pasiva 11 2 916 945

9 Emisní ážio 12 9 783 1 389

12 Kapitálové fondy 12 236 845 170 997

14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 5 855 -

15 Zisk nebo ztráta za účetní období (12 546)                 5 855
Pasiva celkem 242 853 179 186

tis. Kč Poznámka 2007 2006

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

4 Pohledávky z pevných termínových operací 15 230 841 132 257

8 Hodnoty předané k obhospodařování 16 242 853 179 186

Podrozvahová pasiva

12 Závazky z pevných termínových operací 15 233 020 130 180

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky.

ROZVAHA

k 31. prosinci 2007
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tis. Kč Poznámka 2007 2006

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 5 354 944

z toho: úroky z dluhových cenných papírů 4 766 783

2 Náklady na úroky a podobné náklady 3 (32)               (2)                   

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

3 Výnosy z akcií a podílů 4 6 804 1 753

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

            b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem - -

            c) ostatní výnosy z akcií a podílů 6 804 1 753

4 Výnosy z poplatků a provizí 5 70 -

5 Náklady na poplatky a provize 5 (547)             (146)               

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací (20 273)        4 604

9 Správní náklady 6 (2 901)          (805)               

v tom: a) náklady na zaměstnance - -
           z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění - -
           b) ostatní správní náklady (2 901)          (805)               

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (11 525)        6 348

20 Mimořádné výnosy - -

21 Mimořádné náklady - -

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

23 Daň z příjmů 14 (1 021)          (493)               

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (12 546)       5 855

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2007

 
 
 

Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceňov. Zisk Celkem

tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Zůstatek k 1.1.2006 - - - - - - - -

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - 5 855 5 855

Kapitálové fondy - - 1 389 - 170 997 - - 172 386

Zůstatek 31.12.2006 - - 1 389 - 170 997 - 5 855 178 241

Zůstatek k 1.1.2007 - - 1 389 - 170 997 - 5 855 178 241

Čistý zisk/ztráta za účetní období - - - - - - (12 546)    (12 546)     

Kapitálové fondy - - 8 394 - 65 848 - - 74 242

Zůstatek 31.12.2007 - - 9 783 - 236 845 - (6 691)     239 937

Příloha uvedená na stranách 1 až 17 tvoří součást této účetní závěrky. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok 2007

 








