Účastníci
Celkem si k 30.9. 2013 u penzijních společností spoří na penzi v některém z produktů
5 063 121 účastníků (z toho 4 928 792 v penzijním připojištění, 72 255 v důchodovém
spoření a 62 074 v doplňkovém penzijním spoření).
Ve 2. čtvrtletí to bylo celkem 5 092 256 (z toho pp 5 005 004, ds 48 880, dps 38 372)
Je pokračující pokles účastníků penzijního připojištění v transformovaných fondech, které jsou
uzavřeny a nové účastníky již nepřijímají, nárůst účastníků v nových typech fondů
(důchodových a účastnických) sice čtvrtletně vzrostl v řádech desítek procent (v důchodových
fondech o 47,8%, v účastnických o 61,7%) v absolutních číslech však nestačil vyrovnat úbytek
celkového počtu účastníků, který za 3. čtvrtletí poklesl sice jen o 0,6%, ovšem absolutně je to
29 135 účastníků.

Příspěvky
Penzijní společnosti k 30.9.2013 spravovali ve svých fondech prostředky účastníků v celkové
výši 272,8 mld. Kč ( z toho v TF 271,9 mld. Kč, v DF 123 mil. Kč, v ÚF 773 mil. Kč – pozor,
objem majetku v DF a ÚF zatím dosahuje milionů Kč, ne miliard).
Ve 2. čtvrtletí to bylo celkem 265,2 mld. Kč ( z toho v TF 264,7 mld. Kč, v DF 20,56 mil. Kč,
v ÚF 413,51 mil. Kč)
I přes mírný pokles celkového počtu účastníků stabilně roste celkový objem příspěvků
účastníků spravovaných ve všech typech fondů penzijních společností, za druhé čtvrtletí došlo
k celkovému nárůstu o 7,6 mld. Kč, tj. 2,8%, přičemž dynamika akumulace prostředků
v nových fondech byla mnohem vyšší, v důchodových fondech vzrostly šestinásobně (srovnej
20,56 a 123 mil. Kč) a v účastnických fondech takřka dvojnásobně (413 a 773 mil. Kč) .

Příspěvky zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 30.9.2013 ke svému penzijnímu připojištění nebo
doplňkovému penzijnímu spoření celkem 1 001 360 účastníků, tj. 20% z celkového počtu.
Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 522 Kč měsíčně a na
doplňkové penzijní spoření byl dokonce vyšší o 141 Kč, tj. dosáhl až 663 Kč měsíčně.

Investice
Skladba majetku v TF k 30.9.2013 činila 86,6% v dluhopisech, 10,3% prostředky na účtech, vč.
termínovaných vkladů, 1,5% akcie a podílové listy, ostatní investice 1,6%.
Skladba majetku v ÚF a DF se bude teprve postupně individualizovat podle investičních
profilů jednotlivých fondů, zatím se převážná část prostředků účastníků soustřeďovala na
účty u bank, včetně termínovaných vkladů a do dluhopisů. (Tady by to chtělo doplnit
komentářem někoho z ekonomů, že až narostou počty účastníků a objemy prostředků
v jednotlivých fondech na úroveň potřebnou k diverzifikovaným investicím bude možné
naplňovat investiční strategie fondů?)

Hospodářský výsledek
Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností ve 3. čtvrtletí 2013
dosáhl 3,814 mld. Kč, tj. nárůst o 1,093 mld. Kč (procentuálně o 40%), přičemž 99% zisku
vytvořily transformované fondy (je to logické vzhledem k postupnému a spíše pomalému
náběhu nových fondů v průběhu letošního roku).

HV za 2. čtvrtletí byl 2,721 mld. Kč.

Předdůchody
Počet vyplácených předdůchodů dosáhl ve 3. čtvrtletí 175 osob a průměrná výše
vypláceného předdůchodu činila 6.453,- Kč.
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