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Vážené členky, vážení členové,
je za námi rok 2008 a tak mi dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za důvěru, kterou v nás již přes
13 let vkládáte a věřím, že ji ani v následujících letech nezklameme.
V roce 2008 nedošlo v záložně k zásadním změnám v jejím uspořádání či její činnosti. Absence změn
závažnějšího charakteru je dána především změnami implementovanými již v předešlém roce. Tyto změny se doposud
zdají být plně funkční, nicméně vzhledem k potřebě jejich evaluace v delším časovém horizontu je jejich účelnost
kontinuálně sledována a hodnocena.
Dobrou zprávou pro Vás, naše klienty, je také rozšíření povolení o poskytování záruk ve formě ručení nebo
bankovní záruky za členy. Toto rozšíření vzešlo z požadavku Vás členů a bylo tedy i nutným předpokladem schopnosti
plně obsluhovat členskou základnu, jež tuto službu po dlouhou dobu postrádala.
Přeji Vám mnoho úspěchů a pevně věřím, že k nim napomohou i naše služby.

Mgr. Tereza Bisová
předseda představenstva
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obchodní Firma: Podnikatelská družstevní záložna
IČ: 630 83 868
Sídlo: Celetná 17, Praha 1, 110 00
Ustavující členská schůze družstva:
Počet zakládajících členů družstva:
Základní členský vklad:
Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku:
Zapsaný základní kapitál (zapsáno 11.11.2005):

Počet členů
Základní kapitál
Zapisovaný základní kapitál
Základní členský vklad
Nesplacené členské vklady
Vlastní kapitál
základní kapitál
fondy ze zisku
nerozdělený zisk z minulých let
Celkový objem vkladů
vklady členů
vklady družstevních záložen
závazky záložny ze zrušených
vkladů a nepřipsaných úroků
Kapitálová přiměřenost

4.9.1995
34
30 000 Kč
1.1.1996
35 000 000 Kč

Stav k 31.12.2008
60
36 300 tis. Kč
35 000 tis. Kč
30 tis. Kč
0 Kč
39 835 tis. Kč
36 300 tis. Kč
3 058 tis. Kč
477 tis. Kč
74 275 tis. Kč
74 275 tis. Kč
0 Kč
0 Kč

Stav k 30.6.2008
56
36 180 tis. Kč
35 000 tis. Kč
30 tis. Kč
0 Kč
39 715 tis. Kč
36 180 tis. Kč
3 058 tis. Kč
477 tis. Kč
191 972 tis. Kč
191 972 tis. Kč
0 Kč
0 Kč

Stav k 31.12.2007
51
36 030 tis. Kč
35 000 tis. Kč
30 tis. Kč
0 Kč
39 516 tis. Kč
36 030 tis. Kč
3 009 tis. Kč
477 tis. Kč
48 341 tis. Kč
48 341 tis. Kč
0 Kč
0 Kč

92,67 %

63,74 %

86,49 %
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MAJE T KOVÁ STRUKTURA ZÁLOŽN Y
Podnikatelská družstevní záložna nemá žádnou dceřinou společnost.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
člen představenstva:

Jan Stáhlík
Mgr. Tereza Bisová
Jitka Urbanová

Jan Stáhlík po studiích se zabýval obchodováním s cennými papíry. Po té působil v manažerské pozici v ekonomické oblasti, odkud přešel do
funkce finančního ředitele, kde setrval sedm let. V záložně působí od 2.3.2006. Je způsobilý pro výkon funkce člena představenstva, neboť je
osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
Mgr. Tereza Bisová je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy obor Pravděpodobnost, matematická statistika
a ekonometrie. V Podnikatelské družstevní záložně působí od 2.3.2006. Mgr. Tereza Bisová je způsobilá pro výkon funkce člena představenstva,
neboť je osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
Jitka Urbanová studovala Wirtschaftsuniversitaet ve Vídni, obor Handelswissenschaft. Jitka Urbanová je způsobilá pro výkon funkce člena
představenstva, neboť je osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
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Kontrolní komise:
Do 31.7.2008:
předseda kontrolní komise:
člen kontrolní komise:
člen kontrolní komise:

Miroslava Nosková
Milena Křížková
Mgr. Martina Bahbouhová

Od 31.7.2008:
předseda kontrolní komise:
člen kontrolní komise:
člen kontrolní komise:

Mgr. Robert Zelenka
Milena Křížková
Mgr. Martina Bahbouhová

Úvěrová komise
předseda úvěrové komise:
člen úvěrové komise:
člen úvěrové komise:

Ing. Miloš Jareš
Ludmila Stáhlíková
Alena Neumannová

Žádný ze členů volených orgánů nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové či jiné povahy a je tedy dle zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech bezúhonnou osobou.
Odbornou způsobilost a důvěryhodnost nového člena kontrolní komise Mgr. Roberta Zelenky, ve smyslu § 2a, odst. 7, 8 a 10 zákona č. 87/1995
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, posoudila Česká národní banka a shledala ho odborně způsobilým a důvěryhodným pro výkon
funkce.
Úvěry osobám dle § 7 odst. 1 zákona. č. 87/1995 Sb.
V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné úvěry osobám dle § 7 odst. 1 zákona. č. 87/1995 Sb.
Příjmy volených orgánů
Družstevní záložna v daném roce nevyplatila peněžité ani jiné odměny členům volených orgánů družstevní záložny.
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ZPRÁVA PŘE DSTAVENST VA ZA ROK

2008

Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny jednalo v roce 2008, jak mu ukládají stanovy. Členové statutárního orgánu řídili
činnost a koordinovali hospodaření družstva v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., vyhláškami a opatřeními České národní banky a Ministerstva
financí a dalšími právními předpisy.
Podnikatelská družstevní záložna v roce 2008 vypracovala nové stanovy družstva i s tím související jednací řády orgánů.
V aktualizovaných stanovách se odrazily kompletní legislativní změny za poslední rok i změny v organizační struktuře družstva, které probíhaly
od podzimu roku 2007.
Představenstvo v roce 2008 dbalo při poskytování služeb svým klientům na dodržení maximálního zajištění veškerých záložnou
realizovaných produktů. Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny nabídlo v druhé polovině roku 2008 svým klientům rozšířenou paletu
služeb. Ke stávajícím v roce 2007 standardně záložnou nabízeným produktům se na základě rozhodnutí České národní banky zařadily mezi
poskytované služby Podnikatelské družstevní záložny záruky ve formě ručení a bankovní záruky za členy.
Nejistota na finančních světových trzích přispěla v roce 2008 k rozhodnutí představenstva i přes trvale mírné snižování úrokových sazeb
centrální bankou, vytrvat na úrovni svých standardně poskytovaných úrokových sazeb. Strategii Podnikatelské družstevní záložny v roce 2008
lze charakterizovat obezřetným postupem při poskytování služeb svým klientům, s důrazem na minimalizaci rizik. Objem poskytnutých produktů
převýšil objem poskytnutých služeb v roce 2007 a při celkově vyšším a kvalitnějším zajištění bylo v roce 2008 dosaženo vyššího zisku než
v roce 2007. Z důvodů vyšší právní bezpečnosti činnosti záložny uskutečnilo představenstvo delší dobu připravované rozhodnutí – posílit
kontrolní komisi záložny právníkem, jež má praktické zkušenosti s právní problematikou spořitelních a úvěrních družstev. Od druhé poloviny roku
2008 byl tento právník uznán odborně způsobilým a důvěryhodným pro výkon funkce Českou národní bankou a poté zvolen předsedou
kontrolní komise.
Rok 2008 pro představenstvo znamenal také zabezpečit a udržet výši základního kapitálu po rozhodnutí jednoho člena, mající
kvalifikovanou účast na základním kapitálu záložny, vystoupit z členské základny. Nutnost nahradit jeho další členský vklad pokrylo rozhodnutí
nově vstoupivšího člena do členské základny záložny, který vložil další členský vklad tak, aby výše kapitálu záložny zůstala nezměněna.
Rok 2008 znamenal pro Podnikatelskou družstevní záložnu úspěšné završení činnosti související s kontrolou ČNB v sídle záložny, která
proběhla koncem roku 2007.
Podnikatelská družstevní záložna hospodařila v roce 2008 se ziskem po zdanění ve výši 1 016 701,64 Kč. Výše hospodářského výsledku
odpovídala povolenému rozsahu podnikání záložny i předpokládanému rozvoji obchodní činnosti představenstvem.
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Do zajišťovacího fondu pojištění vkladů bylo odvedeno 140 827,10 Kč.

Záložna neměla v roce 2008 podíl v jiné společnosti ani záložně, ani nesdružila prostředky záložny s třetím subjektem.
Záložna v roce 2008 vystavila dvě záruky ve formě bankovní záruky za své členy.
K 31.12.2008 záložna neměla žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.
Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny v roce 2008 i nadále udržuje dobré vztahy s Asociací družstevních záložen, založených
na osobní komunikaci a výměně aktuálních informací o vývoji a tendencích na trhu družstevního bankovnictví i na bankovním trhu samotném.

Mgr. Tereza Bisová
předseda představenstva
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NÁVRH PŘE DSTAVENST VA NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK

2008

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk po zdanění za rok 2008 ve výši 1 016 701,64 Kč následovně:
Do rezervního fondu je záložna povinna vkládat ročně nejméně 10 % zisku po zdanění, a to až do okamžiku, kdy výše rezervního fondu
dosáhne nejméně 20 % základního kapitálu družstevní záložny. Představenstvo navrhuje přidělit do rezervního fondu 50 % ze zisku po zdanění,
tj. 508 350,82 Kč.
K 31.12.2008 byla výše rezervního fondu 1 528 759,41 Kč a po schválení navýšení o 508 350,82 Kč bude výše rezervního fondu 2 037 110,23 Kč.
Do rizikového fondu je záložna povinna přispívat nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu
dosáhne částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou.
Představenstvo navrhuje přidělit do rizikového fondu 50 % ze zisku po zdanění, tj. 508 350,82 Kč.
K 31.12.2008 byla výše rizikového fondu 1 528 759,41 Kč a po schválení navýšení o 508 350,82 Kč bude výše rizikového fondu 2 037 110,23 Kč.
Tím bude zisk za rok 2008 zcela rozdělen.

Mgr. Tereza Bisová
předseda představenstva
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK

2008

Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny se scházela v roce 2008 dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
Na zasedáních kontrolní komise byly kontrolovány vybrané okruhy hospodaření. Kontrolní komise sledovala hospodaření na základě zpráv
a informací od představenstva, sledovala chod družstevní záložny a provedla v průběhu roku 2008 kontroly, zaměřené především na dodržování
právních a interních předpisů, na zásady poskytování úvěrů, na fyzickou kontrolu hotovosti, na funkčnost a bezpečnost systému a v neposlední
řadě na školení pracovníků v odpovídajícím rozsahu. Dohlížela mimo jiné na dodržování informační povinnosti ČNB, dodržování platných
právních předpisů a soulad vnitřních předpisů záložny s právními předpisy.
Kontrolní komise shledala, že představenstvo záložny jednalo v roce 2008 jak mu ukládají stanovy, v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu se zájmy členů záložny. Kontrolní komise byla seznámena s výroční zprávou, včetně zprávy představenstva a došla k závěru,
že výroční zpráva koresponduje s výsledkem hospodaření a odráží reálný obraz finanční situace v Podnikatelské družstevní záložně.
Podnikatelská družstevní záložna hospodařila v roce 2008 se ziskem a kontrolní komise nemá připomínky k návrhu na rozdělení 50 % ze
zisku do rezervního a 50 % do rizikového fondu. Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny nemusela v roce 2008 projednávat žádné
stížnosti od členů záložny. Kontrolní komise byla po celý rok v nepřetržitém kontaktu s představenstvem a dohlížela na představenstvem
předkládané výsledky hospodaření družstva a pro plnění svých úkolů měla veškeré podmínky a na požádání dostávala řádně a včas potřebné
informace a podklady ohledně finanční situace i dalších podstatných záležitostí v hospodaření záložny.
Členové kontrolní komise nepřijali od záložny žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.
Kontrolní komise dohlížela na funkčnost a efektivnost řídícího a kontrolního systému a podílela se na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance. Kontrolní komise shledala řídící a kontrolní systém Podnikatelské družstevní
záložny funkčním a efektivním. Kontrolní komise neshledala v hospodaření družstva žádné závažné nedostatky. Kontrolní komise doporučuje
členské schůzi schválit výroční zprávu předkládanou představenstvem PDZ za rok 2008 a souhlasí s řádnou účetní závěrkou záložny, tak jak byla
představenstvem předložena.

Mgr. Robert Zelenka
předseda kontrolní komise
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ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK

2008

Družstevní záložna vykazovala v roce 2008 ve srovnání s rokem předešlým objemnější úvěrovou
činnost poskytovanou svým členům. Na základě rozšíření povolení vydaného Českou národní bankou dne
9.9.2008 poskytla Podnikatelská družstevní záložna svým členům i záruky ve formě ručení či ve formě
bankovní záruky za členy.
Úvěrová komise se scházela dle potřeby, zajišťovala výkon činností, které jí náleží z příslušných
právních předpisů, v souladu s jednacím řádem a stanovami Podnikatelské družstevní záložny. Na svých
zasedáních se úvěrová komise vyjadřovala k žádostem o poskytnutí úvěrů či záruk členům a k dostatečnému
a vhodnému zajištění těchto produktů. Úvěrová komise posuzovala výši úrokových sazeb i výši poplatků
v jednotlivých úvěrových či obdobných případech.
V roce 2008 bylo poskytnuto klientům PDZ celkem 5 úvěrů v celkové výši 66 200 000 Kč. Bankovní
záruky za členy byly poskytnuty 2 v celkové výši 5 660 000 Kč. K 31.12.2008 byly z aktuálně v roce 2008
poskytnutých 5 úvěrů otevřeny 2 úvěry, z nichž žádný nebyl po lhůtě splatnosti.
Úvěrová komise v roce 2008 sledovala vývoj již poskytnutých úvěrů a věnovala se zejména
možnostem zvýšení kvality i výše zajištění poskytnutých úvěrů. Prověřovala bonitu žadatelů o úvěrové
produkty v souladu s interními doklady záložny a strategickým záměrem záložny. Úvěrová komise dávala
v roce 2008 představenstvu taková doporučení, aby byla ve 120% míře zajištěna návratnost úvěrů či
podobných produktů poskytnutých záložnou.
Členové úvěrové komise v roce 2008 nepřijali od záložny žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.
Záložna v roce 2008 nemusela vytvářet opravné položky k úvěrům ani k příslušenství, všechny
aktivní úvěry jsou v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb. a mohly být zařazeny do kategorie tzv. standardních
pohledávek za členy, a to pohledávek bez selhání dlužníka.
Podnikatelská družstevní záložna neeviduje žádné nestandardní, pochybné, ztrátové či promlčené
pohledávky.

Ing. Miloš Jareš
předseda úvěrové komise
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ZÁMĚR PODNIKATELSKÉ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY NA ROK

2009

Družstevní záložna představuje pro své členy ojedinělou růstovou platformu, která není jiným způsobem zastupitelná. I přes majetkové
a hlasovací otázky je růst družstva naprosto zásadní, protože současný a budoucí růst segmentu by mohly způsobit zaostání záložny v porovnání
s ostatními a ve výsledku oslabit její pozici a tedy i vlastnosti, pro které je záložna tak atraktivní pro její současné členy.
Podnikatelská družstevní záložna se i v budoucnu chce zaměřit především na kvalitu služeb a na jejich individuální povahu, ostatně jak
je to přáním jejich členů. Základní koncepce tedy zůstává totožná jako v předchozích letech - činnost záložny není zaměřena na početně silný
retailový segment s průměrně nižšími vklady a nižšími úhrny čerpaných prostředků, ale soustředí se na podnikatelské subjekty vzájemně
spřízněné v rámci svých obchodních aktivit, což posiluje schopnost poskytování individuálních produktů a poradních činností záložny.
Základní provozní schopností v rámci služby členům je individualizace jednotlivých produktů, tedy flexibilita v oblasti poskytovaných
asistenčních a produktových řešení pro klienty. Spočívá ve schopnosti asistovat členům v jejich vlastní obchodní činnosti na základě individuální
znalosti jich i ostatních členů. Jedná se o velmi komplexní schopnost, která zahrnuje více jednotlivých oblastí v rámci obchodních aktivit členů,
kde je výsledek určen schopností tyto dílčí elementy kombinovat. Z podstaty této kompetence vyplývá jasně i otázka struktury a velikosti členské
základny ve vztahu k „hloubce“ poznání jednotlivých členů za účelem nalezení synergických efektů. Proto i nadále bude členská základna
budována exkluzivně v návaznosti na obchodní provázanost zúčastněných tak, aby tato konkurenční výhoda, která je pro jakoukoli další instituci
v podstatě neduplikovatelná, zůstala zachována. Individuální konkurenční výhoda družstva je do značné míry přímo dána schopností tato dvě
kritéria zkombinovat vzhledem k jejich zdánlivě antagonistické povaze. Tato schopnost je jednak podmíněna znalostí jednotlivých klientů, ale
stejně tak je i založena na individuálních dovednostech pracovníků.
Z výše uvedeného vyplývá, že jedním ze zásadních růstových předpokladů jsou schopnosti zaměstnanců a prostředí pro jejich
uplatnění. Podnikatelská družstevní záložna tedy spatřuje v dalším školení a koučování lidských sil a souhře týmů pracovníků vnitřních i vnějších
zdrojů zásadní determinant své tržní pozice. Protože reorganizace zahájená jako reakce na kontrolu České národní banky je v podstatě
dokončena, záložna se zaměřuje na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců a to především těch zastupující družstvo ve volených orgánech.
V neposlední řadě se záložna zaměřuje na detailní rozbor produktového portfolia a v návaznosti na požadavky členů zváží rozšíření
licencovaných činností, popřípadě zavedení některých částečně standardizovaných produktů s nižšími fixními náklady a menšími nároky na
administrativní zajištění za účelem zlevnění a zrychlení obsluhy homogenních členských podskupin.
Záložna dále pracuje na zkvalitnění své technologické vybavenosti pro další zefektivnění vnitřních administrativních a manažerských procesů.
Vzhledem k obecně obtížným ekonomickým podmínkám bude sledovat výkony svých členů a zvyšování objemu vkladů a objemu
poskytnutých prostředků bude nahrazeno akcentací finanční a obchodní kondice členů. To vše za maximální snahy udržet minimální úroveň
podstupovaných rizik v souvislosti s poskytovanými úvěry, zajištěním poskytovaných produktů záložny, ale i prevenci vůči jednostrannému
rozšíření členské základny jako zdroje systémového rizika.
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Celoevropské konsolidační tlaky, ekonomická situace, podpora domácí spotřeby a vysoká stabilita sektoru jsou vše faktory nahrávající
budoucím změnám, které ještě posílí růst družstevního bankovnictví na domácím trhu a proto záložna kontinuálně monitoruje vývoj jak na

V Praze dne 28. května 2009
Mgr. Tereza Bisová
předseda představenstva
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FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK

2008

ROČNÍ ÚČE TNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÉ DRUŽSTE VNÍ ZÁLOŽNY
Rozvaha
v tis. Kč
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK

2008

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČE TNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČE TNÍ OBDOBÍ

1.1.2008 – 31.12.2008
I.

Obecné údaje:

Název:
Právní forma:
Sídlo společnosti:
Datum vzniku:

Podnikatelská družstevní záložna
družstvo
Celetná 17/595, Praha 1
21.12.1995
63083868

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

II.

k 31.12.2008
k 31.12.2008

1 170 tis. Kč
1 016 tis. Kč.

Uplatněné účetní metody:
a. Účetní metody v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb.
b. Způsob oceňování majetku a závazků:
Hmotný i nehmotný majetek a zásoby pořizovacími cenami, hmotný i nehmotný majetek a zásoby vytvořené vlastní činností vlastními
náklady, peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, pohledávky při
vzniku jmenovitou hodnotou, majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávány aktuálním (denním) kurzem ČNB.
c. Okamžik uskutečnění účetního případu:
Provádění účetních zápisů průběžně v účetním období, vždy k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. k okamžiku, kdy došlo ke
skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Okamžik uskutečnění účetního případu je den výplaty nebo převzetí
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz příp. cenných papírů, den připsání valuty, den sjednání a den vypořádání obchodů
s deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, příp. úvěrového příslibu.
d. Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazen do příslušných odpisových skupin, určeny odpisové plány, odpisy uplatňovány na vrub
nákladů proti příslušnému účtu oprávek měsíčně.
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e. Postupy účtování obchodů s cennými papíry, deriváty, devizové obchody:
Záložna neobchoduje s cennými papíry a deriváty.
f. Postupy účtování úrokových výnosů a nákladů:
Naběhlé úroky se zachycují na účtech ve stejných účtových skupinách jako aktiva a závazky, k nimž se vztahují, a to souvztažně s účty
nákladů či výnosů. Stejně tak se společně s těmito aktivy a závazky vykazují v rozvaze.
g. Zásady a postupy výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití:
Opravné položky nebyly tvořeny.

III.

Použité finanční nástroje:

a. Způsob úvěrového hodnocení dlužníků:
Podnikatelská družstevní záložna dodržuje zásadu „poznej svého klienta“ již při přijímání klienta za člena záložny. Informace o klientovi se
neustále aktualizují. Při posuzování žádosti o úvěr postupuje záložna nanejvýš obezřetně. Úvěrová komise je nestranná, svá zjištění
předkládá představenstvu a úvěrové hodnocení provádí na základě :
tLPOUSPMZEPLMBEǾPIPTQPEBǲFOÓ LUFSÏTFWZTLZUVKÓWFMFLUSPOJDLÏTCÓSDFMJTUJO
tCPOJUZLMJFOUBNBKFULPWÏTJUVBDFBQSPTQFSJUZäBEBUFMF
tWâSPǏOÓDI[QSÈWBÞǏFUOÓDI[ÈWǔSFL[BQPTMFEOÓUǲJÞǏFUOÓPCEPCÓ
tLPOUSPMZFMFLUSPOJDLÏFWJEFODFLBUBTUSVOFNPWJUPTUÓ
tIPEOPUZOBWSIPWBOÏIP[BKJÝUǔOÓ
tQPTPV[FOÓIJTUPSJFQǾTPCFOÓW[ÈMPäOǔBIJTUPSJFQMBUFCOÓTDIPQOPTUJ
tSFÈMOPTUJQPEOJLBUFMTLÏIP[ÈNǔSVäBEBUFMF
Limity angažovanosti záložny se řídí příslušnými právními předpisy o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrových družstev.
Podnikatelská družstevní záložna splňuje základní finanční limity vyhlášky – úvěrovou angažovanost i kapitálovou přiměřenost.
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b. Sledování hodnoty zajištění:
V Podnikatelské družstevní záložně je pravidelně sledována hodnota zajištění u každého konkrétního dlužníka. Záložna sleduje změny v
majetkové struktuře klienta, nebyl-li na něj prohlášen konkurs apod. Je sledováno a kontrolováno plnění povinností dlužníka ve vztahu ke
splácení.
c. Kvalita úvěrového portfolia a užívání typů zajištění:
Úvěry jsou zajišťovány pomocí dopozita, směnky, movitým či nemovitým majetkem v závislosti na výšce úvěru a platební historie klienta v
záložně a celé řadě dalších kritérií.
d. Členění majetku a závazků podle doby splatnosti:
Pohledávky:
do 3 měsíců:
70 973 tis. Kč (vklady u bank, prostředky na pokladně, příslušenství bankovních záruk)
od 3 měsíců do 1 roku:
9 622 tis. Kč (úvěry včetně příslušenství, příslušenství bankovních záruk)
od 1 roku do 5 let:
32 038 tis. Kč (úvěry včetně příslušenství)
nad 5 let:
3 105 tis. Kč (úvěry včetně příslušenství)
nespecifikováno:
787 tis. Kč (ostatní aktiva)
tWÝFDIOZQPIMFEÈWLZTUBOEBSEOÓ
tPQSBWOÏQPMPäLZLQPIMFEÈWLÈNOFUWPǲFOZ
Závazky:
vůči klientům/členům záložny:

IV.

do 3 měsíců:
nad 5 let:

70 675 tis. Kč
3 600 tis. Kč

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem - nemá v daném účetním období obsahovou náplň
Ostatní informace – žádný člen úvěrové komise, kontrolní komise ani představenstva nevykonává funkci voleného orgánu jiné družstevní
záložny ani pracovní nebo obdobný poměr v jiné družstevní záložně.
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Osoby, mající více než 15% podíl na základním zapisovaném kapitálu družstevní záložny (údaje k 31.12.2008):
a.

„GOZER“ Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH,
se sídlem Wien, Kubeckgasse 18/14, Rakousko
podíl na základním kapitálu 19,09 %
6 900 000 Kč

b.

Wastech a.s.
se sídlem Praha 10, Ostružinová 36/3175, IČ: 607 33 276
podíl na základním kapitálu 19,09 %
6 900 000 Kč

c.

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, IČ: 264 37 741
podíl na základním kapitálu 19,09 %

6 900 000 Kč.

V. Významné položky v rozvaze:
-

zřizovací výdaje 100% odepsány

-

dlouhodobý majetek:
t
trezor č. 1
87,5 tis. Kč
odpis 24,5 tis. Kč
t
trezor č. 2
87,5 tis. Kč
odpis 24,5 tis. Kč
t čtečka
45,0 tis. Kč
odpis 4,0 tis. Kč
t stůl
112,0 tis. Kč
odpis 2,0 tis. Kč
byl zaúčtován odložený daňový závazek ve výši 4 tis. Kč
pohledávky za bankami – krátkodobé splatné na požádání
pohledávky za klienty – z titulu úvěrů a příslibů úvěrů a bankovních záruk
závazky vůči klientům – z titulu přijatých peněžních prostředků na běžné účty klientů

-
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VI.

Významné položky, uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu:
a.

Výši neuplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výši úroků u ohrožených pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální
princip a jejich vliv na zisk nebo ztrátu účetní jednotky - nemá v daném účetním období obsahovou náplň.

b.

Úrokové výnosy a úrokové náklady v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů a ostatní:
výnosové úroky z vkladů u bank
513 tis. Kč
nákladové úroky
49 tis. Kč
výnosové úroky z poskytnutých úvěrů
4 640 tis. Kč.

c.

Placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů a derivátů, poplatky za obhospodařování, správu, uložení
a úschovu hodnot:
bankovní poplatky z vkladů u bank
49 tis. Kč.

kurzových rozdílů, derivátů:
kurzové zisky 2008
kurzové ztráty 2008

VII.
a.

b.

9 718 tis. Kč
9 024 tis. Kč.

Položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty:
Správní náklady:
1. osobní náklady a odměny, mzdy a odměny bez mezd a odměn členů
statutárního orgánu, kontrolní a úvěrové komise
1 637 tis. Kč
2. sociální náklady a zdravotní pojištění
552 tis. Kč
3. veškeré mzdy a veškeré odměny členů statutárních orgánů a dozorčí
rady nebo obdobných orgánů podle jednotlivých orgánů v úhrnných
částkách za každý orgán a dále zaměstnanců podílejících se na řízení účetní jednotky
0 Kč
4. příspěvek na penzijní připojištění
21 tis. Kč.
Zaměstnanci za období 1.1.2008 – 31.12.2008: 7 zaměstnanců.
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c.

VIII.

Odměny vázané na vlastní kapitál:
1. zaměstnanecké požitky, na jejichž základě mají zaměstnanci nárok obdržet finanční nástroje vázané na vlastní kapitál vydané účetní
jednotkou - nemá v daném účetním období obsahovou náplň;
2. odměny, podle kterých výše závazků účetní jednotky vůči zaměstnancům závisí na budoucí ceně finančních nástrojů vázaných na
vlastní kapitál vydaných účetní jednotkou, jako jsou zejména akcie, opce na akcie - nemá v daném účetním období obsahovou náplň;
3. ostatní správní náklady
2 433 tis. Kč
z toho:
náklady na služby
2 287 tis. Kč
kancelářský materiál
166 tis. Kč.

Základní kapitál a členské vklady k 31.12.2008:
Zapisovaný základní kapitál k 31.12.2008:
Nezapisovaný základní kapitál k 31.12.2008:
Základní členský vklad:
Emisní ážio k zákl. členskému vkladu (zápisné):
Počet členů k 31.12.2008

35 000 tis. Kč.
1 300 tis. Kč.
30 tis. Kč.
5 tis. Kč.
60

Úvěry členům představenstva, úvěrové komise ani kontrolní komise nebyly poskytnuty.
Závazky po lhůtě splatnosti:
0 Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
0 Kč.
Bankovní záruky vydané družstevní záložnou:
5 660 tis. Kč.
Přijatá záruka za úvěry:
44 830 tis. Kč.

IX.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích dle § 213 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
Údaje o kapitálu
a.

Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho složek

Podnikatelská družstevní záložna stanovuje kapitál na individuálním základě. Tento kapitál je tvořen především ze splacených členských vkladů,
které činily k 31.12.2008 36 300 tis. Kč. Další významnou položkou jsou povinné rezervní a rizikové fondy ve výši 3 058 tis. Kč a nerozdělený zisk
z předchozích období ve výši 477 tis. Kč.
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b.

Souhrnná výše kapitálu a odčitatelných položek
ÚDAJE O KAPITÁLU (v tis. Kč)

31.12.2008

Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných
položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál

39 835

Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1)
Splacené členské vklady členů DZ
Rezervní fondy a nerozdělený zisk
Povinné rezervní a rizikové fondy
Nerozdělený zisk z předchozích období
Souhrnná výše dodatkového kapitálu (tier 2)
Souhrnná výše odčitatelných položek
Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3)

39 835
36 300
3 535
3 058
477
0
0
0

Údaje o kapitálových požadavcích
Od 1.1.2008 používá Podnikatelská družstevní záložna k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku (v rámci Basel II) standardizovaný
přístup (STA). Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku je uplatňován přístup základního ukazatele, tedy přístup BIA.
PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ (v tis. Kč)

Kapitálové požadavky celkem
Kap. požadavek k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem
Kap. požadavek při STA k expozicím vůči institucím
Kap. požadavek při STA k podnikovým expozicím
Kap. požadavek při STA k retailovým expozicím
Kap. požadavek při STA k ostatním expozicím
Kap. požadavek k vypořádacímu riziku
Kap. požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem
Kap. požadavek k operačnímu riziku celkem
Kap. požadavek k oper. riziku při BIA
Kap. požadavek k riziku angažovanosti obchod. portfolia
Kap. požadavek k ostatním nástrojům obchod. portfolia

31.12.2008
3 448
2 990
78
0
2 835
77
0
0
458
458
0
0
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Poměrové ukazatele

POMĚROVÉ UKAZATELE

31.12.2008

Kapitálová přiměřenost
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
Rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE)
Aktiva na 1 zaměstnance (v tis.Kč)
Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis.Kč)
Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis.Kč)

X.

92,42%
0,58%
2,57%
16 659,71
629,43
145,14

Ostatní informace
Družstevní záložna naplňuje požadavky na vedení účetnictví a poskytované služby svým členům s ohledem na svou velikost, povahu, rozsah
a složitost činností které vykonává.

XI.

Členové statutárního orgánu, kontrolní komise a úvěrové komise
Představenstvo:
předseda představenstva

Jan Stáhlík, r.č. 710510/0046
Praha 6, Ke Kulturnímu domu 529/8, PSČ 163 00

místopředseda představenstva

Mgr. Tereza Bisová, r.č. 806124/1397
Dačice, Havlíčkovo nám. 85/I, PSČ 380 01

člen představenstva

Jitka Urbanová, r.č. 715227/0323
Stará Boleslav, Zdeňka Fibicha 1460, PSČ 250 02
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V průběhu roku 2008 došlo ke změně ve složení kontrolní komise záložny:
Kontrolní komise do 31.7.2008:
Miroslava Nosková
Mgr. Martina Bahbouhová
Milena Křížková
Kontrolní komise od 31.7.2008:
předseda kontrolní komise

Mgr. Robert Zelenka, r.č.785328/0039
Jiřího z Poděbrad 583/28, Česká Lípa, PSČ 470 01

člen kontrolní komise

Milena Křížková, r.č. 695111/0375
Loděnice u Berouna, Havlíčkova 128, PSČ 267 12

člen kontrolní komise

Mgr. Martina Bahbouhová, r.č. 705530/2034
Praha 6, Dr. Z. Wintra 23, PSČ 160 00

Úvěrová komise :
předseda úvěrové komise

Ing. Miloš Jareš, r.č.: 561107/1466
Ostromečská 436/7, Praha 3, PSČ 130 00

člen úvěrové komise

Ludmila Stáhlíková, r.č.: 455914/018
Praha 6, Ke Kulturnímu domu 529/8, PSČ 163 00

člen úvěrové komise

Alena Neumannová, r.č.: 565720/0120
Praha 4 – Kamýk, Machuldova 572/7, PSČ 142 00

Vypracovala: Milena Křížková
účetní

Mgr. Tereza Bisová
předseda představenstva
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