Vý ročnízprá va o činnosti a hospodařenídruž stevní
zá lož ny za rok 2007

Druž stevnízá lož na PSD
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21
IČ 64946835

Ú vod
Rok 2007 přinesl našízá ložně dalšírozvoj v poskytová nípeně žní
ch služeb a poč tu č lenů.
Družstevní zá ložna PSD si svojí obchodní č inností v roce 2007 zachovala stabilní pozici
v konkurenci ostatní
ch družstevní
ch zá ložen a dá le zí
ská vá důvě ru stá le vě tší
ho poč tu klientů, což se
projevuje zejména ná růstem objemu vkladů spravovaných družstevní zá ložnou a poč tu č lenů
družstevnízá ložny v roce 2007..
V roce 2007 nadá le pokrač ovala úspě šná spoluprá ce mezi našídružstevnízá ložnou a Fio,
družstevní zá ložnou. Tato spoluprá ce stejně jako v roce 2006 významně přispě la k rozvoji
poskytová nípeně žní
ch a zejména úvě rových služeb našízá ložnou. Poč et č lenů našídružstevní
zá ložny meziroč ně vzrostl o 71 na celkových 249. Objem vkladů spravovaných našízá ložnou se
meziroč ně zvýšil o 81.358 tis. Kč na 267.277 tis. Kč k 31.12.2007.
Představenstvo Družstevnízá ložny PSD tí
mto dě kuje svým č lenům za projevenou důvě ru
v roce 2007 a využí
vá níposkytovaných služeb. V roce 2008 se vynasnaží
me pracovat na další
m
rozvoji našízá ložny a její
ch peně žní
ch služeb. Představenstvo touto cestou taktéž dě kuje všem
zamě stnancům a č lenům volených orgá nů, kteřípřispě li k úspě chům roku 2007.

V Praze dne 12.3.2008

Ing. František Plí
hal, v.r.
předseda představenstva

Zá kladníúdaje
Ustavují
cíč lenská schůze družstva: 6. 2. 1996
Poč et zaklá dají
cí
ch č lenů družstva: 43
Č lenský vklad: 1,- Kč
Datum zá pisu družstva do obchodní
ho rejstří
ku: 20. 2. 1996
Sí
dlo družstva: Senová žné ná m. 24, Praha 1 (do 31.5.2007), Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21
(od 1.6.2007)
datum
poč et č lenů
výše č lenského podí
lu
zá kladníkapitá l
zapisovaný zá kladníkapitá l
nesplacené č lenské vklady
vlastníkapitá l
- zá kladníkapitá l
- rezervnífondy a ostatnífondy ze zisku
- hospodá řský výsledek min. let
- hospodá řský výsledek bě žného úč etní
ho období
celkový objem vkladů
- vklady č lenů
- vklady družstevní
ch zá ložen

k 30. 6. 2007
202
1 Kč
63 400 tis. Kč
500 tis. Kč
0 Kč
67 833 tis. Kč
63 400 tis. Kč
3 667 tis. Kč
5 346 tis. Kč
- 682 tis. Kč

k 31. 12. 2007
249
1 Kč
63 400 tis. Kč
500 tis. Kč
0 Kč
73 654 tis. Kč
63 400 tis. Kč
3 667 tis. Kč
5 346 tis. Kč
5 002 tis Kč

216 982 148 Kč
216 982 148 Kč
0 Kč

267 276 771 Kč
267 276 771 Kč
0 Kč

Majetková struktura druž stevnízá lož ny
Družstevní zá ložna PSD v souč asné době nemá a v roce 2007 ani nemě la žá dnou dceřinou
společ nost.

Organizačnístruktura druž stevnízá lož ny
Č lenská schůze

Kontrolníkomise

Představenstvo

Ú vě rová komise

Interníaudit

Vedoucídivizía
oddě lení

Prokurista

Vedoucí
oddě lení

Volené orgá ny druž stva a údaje o odborné způsobilosti jejich členů
Statutá rníorgá n: představenstvo
Č lenové představenstva:
Ing. František Plí
hal
je zaklá dají
cí
m č lenem družstevnízá ložny PSD. Předsedou představenstva
Družstevnízá ložny PSD a předsedou družstva se stal dne 24.2.2006,
kdy jej do této funkce zvolila č lenská schůze. Dle zá kona o spořitelní
ch
a úvě rní
ch družstvech je odborně způsobilý pro tuto funkci, neboť má
vysokoškolské vzdě lá nía zá konem požadovanou praxi,
Mgr. Vladan Majerech, Dr. je č lenem představenstva od 24.2.2006, kdy jej do této funkce opě tovně
zvolila č lenská schůze družstevní zá ložny. Mgr. Majerech splňuje
požadavky na odbornou způsobilost pro výkon funkce č lena voleného
orgá nu družstevnízá ložny, neboť má ukonč ené vysokoškolské vzdě lá ní
a požadovanou praxi.
Ing. Vlastimil Neková ř
je č lenem představenstva od 24.2.2006, kdy byl do této funkce zvolen
č lenskou schůzídružstevnízá ložny. Ing. Neková ř splňuje požadavky na
odbornou způsobilost pro výkon funkce č lena voleného orgá nu
družstevní zá ložny, neboť má ukonč ené vysokoškolské vzdě lá ní a
požadovanou praxi.
Kontrolníkomise:
RNDr. Ludmila Olšá ková

Mgr. Vlasta Ditrichová

JiříBrož

Ú věrová komise:
Dušan Ditrich

MUDr. Lenka Franeková

Adrian Kantor

byla č lenem kontrolníkomise družstevnízá ložny od 24.2.2006, kdy ji
do této funkce zvolila č lenská schůze Družstevnízá ložny PSD až do
1.11.2007, kdy jejífunkce č lena kontrolníkomise družstevnízá ložny
zanikla z důvodu odstoupeníz funkce. RNDr. Olšá ková po celou dobu
trvá nífunkce č lena kontrolníkomise splňovala požadavky na odbornou
způsobilost pro výkon funkce č lena voleného orgá nu družstevní
zá ložny, neboť má ukonč ené vysokoškolské vzdě lá nía požadovanou
praxi.
je zakládají
cí
m č lenem Družstevnízáložny PSD. Č lenem úvě rové komise je
od 24.2.2006, kdy byla do této funkce opě tovně zvolena č lenskou schůzí
Družstevnízá ložny PSD. Mgr. Vlasta Ditrichová splňuje požadavky na
odbornou způsobilost pro výkon funkce č lena voleného orgá nu
družstevní zá ložny, neboť má ukonč ené vysokoškolské vzdě lá ní a
požadovanou praxi.
je č lenem úvě rové komise od 24.2.2006, kdy jej do této funkce opě tovně
zvolila č lenská schůze Družstevní zá ložny PSD. Pan Jiří Brož je
odborně způsobilý pro výkon své funkce, neboť má ukonč ené
středoškolské vzdě lá nía požadovanou praxi.

je č lenem úvě rové komise od 24.2.2006, kdy jej do této funkce zvolila
č lenská schůze Družstevní zá ložny PSD. Pan Ditrich v období
20.2.1996 – 27.6.2002 a 27.6.2002 – 24.6.2003 vykoná val funkci
předsedy představenstva Fio, družstevnízá ložny.
je č lenem úvě rové komise od 24.2.2006, kdy ji do této funkce opě tovně
zvolila č lenská schůze Družstevní zá ložny PSD. MUDr. Lenka
Franeková v období 30.6.2000 - 27.12.2004 vykoná vala funkci
předsedy představenstva Družstevnízá ložny PSD.
je č lenem úvě rové komise od 24.2.2006, kdy jej do této funkce opě tovně
zvolila č lenská schůze Družstevnízá ložny PSD. Pan Adrian Kantor

působil od 28.6.2002 do 27.12.2004 jako č len představenstva
Družstevnízá ložny PSD.
Ž á dný z č lenů volených orgá nů družstevnízá ložny nebyl v minulosti odsouzen pro trestný č in
majetkové č i jiné povahy a jsou tedy dle zá kona o spořitelní
ch a úvě rní
ch družstvech bezúhonnými
osobami.
Odbornou způsobilost všech č lenů volených orgá nů družstevnízá ložny posoudil Ú řad pro
dohled nad družstevní
mi zá ložnami a shledal je odborně způsobilými dle zá k. č . 87/1995 Sb., o
spořitelní
ch a úvě rní
ch družstvech.

Objem a podmí
nky úvěrů poskytnutý ch členům volený ch orgá nů, členům v pracovní
m poměru
k druž stvu a osobá m blí
zký m.
Družstvo neposkytlo uvedeným osobá m v roce 2007 žá dné úvě ry, ani nebyly žá dné úvě ry
poskytnuty dří
ve.
Finačnía ostatnípří
jmy členů orgá nů druž stva a jeho ředitelů od druž stva a jeho dceřinný ch
společností
.
Uvedené osoby žá dné takové pří
jmy v roce 2007 neobdržely.
Ú věry přijaté druž stvem od bank a jiný ch druž stevní
ch zá lož en
Družstvo v roce 2007 ani dří
ve žá dné úvě ry nepřijalo.

Zprá va představenstva druž stva o činnosti,
aktivitá ch a hospodařenídruž stva a o stavu majetku druž stva
Představenstvo družstva jednalo a zasedalo pravidelně dle potřeby, nejméně však jednou za
č tvrt roku v souladu se stanovami družstva. Na svých zasedá ní
ch projedná valo převá žně hospodaření
družstva, možnosti zhodnocenífinanč ní
ch prostředků družstva, dá le se zabývalo pří
pravou rozvoje
č innosti družstva, situacív celém sektoru peně žní
ho družstevnictvía také aktivní
m poskytová ní
m
peně žní
ch služeb zá ložnou.

Hlavníaktivity druž stevnízá lož ny v roce 2007
V roce 2007 nadá le pokrač ovala úspě šná spoluprá ce mezi našídružstevnízá ložnou a Fio,
družstevní zá ložnou. Tato spoluprá ce stejně jako v roce 2006 významně přispě la k rozvoji
poskytová nípeně žní
ch a zejména úvě rových služeb našízá ložnou, a také k významnému rozšiřová ní
č lenské zá kladny našídružstevnízá ložny.
V průbě hu roku 2007 vedla družstevnízá ložna PSD svým č lenům a družstevní
m zá ložná m
13 úč tů, z toho 5 bě žných, 2 vkladové a 6 úvě rových. Ve srovná nís rokem 2006 jde tedy o ná růst o 2
úč ty. V první
m pololetívstoupilo do zá ložny 27 č lenů a 3 č lenové vystoupili a ve druhém pololetí
vstoupilo do družstevnízá ložny 48 nových č lenů a 1 č len vystoupil. K 31.12.2007 byl tedy poč et
č lenů družstevnízá ložny 249, což je meziroč níná růst o 71 č lenů.

Hospodařenía stav majetku druž stevnízá lož ny
Družstevnízá ložna v roce 2007 hospodařila se ziskem po zdaně níve výši 5.002.087,87 Kč ,
což je dá no zejména úspě šným pokrač ová ní
m a další
m rozví
jení
m aktivní
ho poskytová nípeně žní
ch
služeb zá ložny svým č lenům.
Celkové ná klady družstevní zá ložny ve výši 17.425.082,- Kč jsou tvořeny předevší
m
úrokovými ná klady, poplatky za vedeníbankovní
ch úč tů a úč tů u jiných družstevní
ch zá ložen,
sprá vní
mi poplatky a nakoupenými službami.
Celkové výnosy družstevnízá ložny ve výši 24.020.398,- Kč jsou tvořeny předevší
m úroky
z úvě rů, úroky z vkladů na bankovní
ch úč tech a z vkladů na úč tech u jiných družstevní
ch zá ložen a
ostatní
ch provozní
ch výnosů.
K 31.12.2007 byl majetek družstva tvořen výhradně obě žnými aktivy, a to hotovostína
pokladně ve výši 83.016,- Kč , ceninami ve výši 11.100,-Kč , finanč ní
m majetkem uloženým na úč tech
v bance a družstevnízá ložně ve výši 42.391.640,- Kč , pohledá vkami za klienty ve výši 299.819.892,Kč , ostatníaktiva nejsou.
Dceřinné společnosti druž stva v roce 2007
Družstevnízá ložna nemě la v roce 2007 žá dnou dceřinou společ nost.

Důlež ité skutečnosti nastalé v roce 2007
Dne 28.6.2007 se konala č lenská schůze Družstevnízá ložny PSD, která schvá lila roč níúč etní
zá vě rku za rok 2006, výroč nízprá vu o č innosti a hospodařenídružstevnízá ložny rok 2006 a ná vrh
představenstva na rozdě lenízisku za rok 2006.

Seznam opatřeníČ eské ná rodníbanky (do 1/4/2006 Ú řadu pro dohled nad druž stevní
mi
zá lož nami) a pož adavků ke zjedná níná pravy podle § 28 odst. 1 zá k. č. 87/1995 Sb., o
spořitelní
ch a úvěrní
ch druž stvech vůči Druž stevnízá lož ně PSD
V roce 2007 neuplatnila Č eská ná rodníbanka vůč i Družstevnízá ložně PSD žá dné opatřeníani
požadavek ke zjedná níná pravy podle § 28 odst. 1 zá k. č . 87/1995 Sb., o spořitelní
ch a úvě rní
ch
družstvech.
Vý čet finanční
ch investic a krá tkodobého finanční
ho majetku
K 31.12.2007 nemě la družstevnízá ložna žá dné finanč níinvestice.
Zá vazky druž stevnízá lož ny po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2007
K 31.12.2007 nemě la družstevnízá ložna žá dné zá vazky po lhůtě splatnosti.
Nominá lníhodnota zá ruk, které poskytlo druž stvo členům za úvěry, jež byly poskytnuty
členům jiný mi osobami, a vý še opravný ch polož ek k těmto zá ruká m.
Družstvo neposkytlo v roce 2007 žá dné uvedené zá ruky, a proto k nim nevytvá řelo žá dné
opravné položky.
Vyhodnocenípodnikatelského zá měru na rok 2007
Ú koly stanovené v podnikatelském zá mě ru pro rok 2007 byly z velké č á sti splně ny, v ně kterých
smě rech byly dokonce výrazně překroč eny.
Družstevnízá ložna v roce 2007 postupovala v souladu se svým zá mě rem, když své finanč ní
zdroje využí
vala předevší
m k poskytová níúvě rů č lenům, dá le pak k uklá dá nívolných finanč ní
ch
prostředků na krá tkodobé termí
nované vklady u bank. Poč et č lenů našídružstevnízá ložny meziroč ně
vzrostl o 71 na celkových 249 č lenů. Družstevnízá ložně se též podařilo dosá hnout zvýšeníobjemu
spravovaných vkladů ve srovná nís rokem 2006.
Pro Družstevnízá ložnu PSD byl rok 2007 klí
č ovým z hlediska udrženíjejí
ho rozvoje, zvýšení
poč tu č lenů i růstu objemu spravovaných vkladů.

Podnikatelský zá měr, strategie a koncepce rozvoje zá lož ny na rok 2008
Pro rok 2008 poč í
tá Družstevnízá ložna PSD s další
m rozví
jení
m své č innosti prová dě né v roce
2007.
Hlavní
m způsobem využitífinanč ní
ch zdrojů Družstevnízá ložny PSD zůstanou i nadá le úvě ry
č lenům, obvykle poskytované ve spoluprá ci s Fio, družstevnízá ložnou. Volné finanč níprostředky
bude zá ložna zhodnocovat zejména uklá dá ní
m na krá tkodobé termí
nované vklady u bank a pří
padně
též prová dě ní
m obchodů s dluhopisy.
Co do obsahu nabí
zených služeb nepředpoklá dá Družstevnízá ložna PSD žá dné zá sadnízmě ny.
Pří
padné nové finanč níprodukty a služby bude poskytovat se zvýšenou obezřetnostía v poč á tku
rovně ž v omezeném rozsahu.
V oblasti tvorby zisku předpoklá dá me vyrovnané hospodaření
, pří
padně hospodařenímí
rně
ziskové a co nejefektivně jšívyužitívýnosů pro investice do rozvoje zá ložny.

V Praze dne 12.3.2008

Ing. František Plí
hal,v. r.
předseda představenstva

Mgr. Vladan Majerech, Dr. v. r.
č len představenstva

Ná vrh představenstva na rozdělenízisku za rok 2007
Představenstvo navrhuje rozdě lit dosažený zisk po zdaně níza rok 2007 ve výši 5.002.087,87
Kč na plně nírizikového a rezervní
ho fondu ná sledovně :
1) Rizikový fond
Rizikový fond je zá ložna povinna naplňovat nejméně ve výši 10% roč ní
ho zisku po zdaně ní
, a to až
do doby, kdy výše rizikového fondu dosá hne č á stky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvě rů a
zá ruk poskytnutých družstevnízá ložnou.
K 31.12.2007 objem rizikového fondu č inil 2.759.763,72 Kč .
V souladu se zá konem a stanovami družstva navrhuje představenstvo přidě lit rizikovému
fondu 10 % ze zisku záložny po zdaně ní
, tj. 500.208,79 Kč . Tí
m bude rizikový fond naplně n na
3.259.972,51 Kč .

2) Rezervnífond
Rezervnífond má být naplňová n roč ně nejméně o 10 % ze zisku po zdaně ní
, a to až do doby, kdy
výše rezervní
ho fondu dosá hne nejméně 20 % zá kladní
ho kapitá lu družstevnízá ložny.
K 31.12.2007 objem rezervní
ho fondu č inil 907.049,23 tis. Kč .
Představenstvo proto v souladu se stanovami navrhuje přidě lit rezervní
mu fondu 10 % ze
zisku zá ložny po zdaně ní
, tj. 500.208,79 Kč . Tí
m bude rezervnífond naplně n na 1.407.258,02 Kč .

3) Nerozdě lený zisk
K 31.12.2007 objem nerozdě leného zisku č inil 5.345.689,62 Kč
Zbývají
cíč á st zisku zá ložny ve výši 80 % roč ní
ho zisku po zdaně ní
, tj. 4.001.670,29 Kč navrhuje
představenstvo ponechat jako nerozdě lený zisk. Tí
m se zvýší objem nerozdě leného zisku na
9.347.359,91 Kč .

V Praze dne 12.3.2007

Ing. František Plí
hal,v. r.
předseda představenstva

Mgr. Vladan Majerech, Dr. v. r.
č len představenstva

Zprá va o činnosti úvěrové komise za rok 2007
Ú vě rová komise se v roce 2007 schá zela dle potřeby (nejméně jednou za č tvrt roku) a v souladu
se stanovami družstva na svých zasedá ní
ch projedná vala zejména poskytová ní úvě rů č lenům
družstva.
Ú vě rová komise konstatuje, že rozhodnutío poskytová níúvě rů byla ve sledovaném období
č ině na v souladu se stanovami zá ložny a se schvá lenými interní
mi pravidly.

V Praze dne 14.3.2008

Adrian Kantor v.r.
č len úvě rové komise

Dušan Ditrich v.r.
č len úvě rové komise

Zprá va o činnosti kontrolníkomise za rok 2007
Kontrolníkomise v souladu se stanovami zasedala nejméně jednou za č tvrt roku, na svých
zasedá ní
ch projedná vala č innost představenstva, jeho jednotlivých č lenů a úvě rové komise družstva a
v souladu s prá vní
mi předpisy kontrolovala hospodařenídružstevnízá ložny. Kontrolníkomise byla
průbě žně představenstvem informová na o plně níukazatelů stanovených vyhlá škami Ministerstva
financí o kapitá lové přimě řenosti, úvě rové angažovanosti, likviditě a další
ch ekonomických
ukazatelí
ch a vyhlá škami Č eské ná rodní banky. Kontrolní komise namá tkově prově řovala
poskytová ní vybraných úvě rových pří
padů. Kontrolní komise konstatuje, že při své č innosti
nezaznamenala v hospodařenídružstevnízá ložny a v č innosti představenstva a úvě rové komise žá dné
zá važné nedostatky.
Kontrolníkomise byla sezná mena se zprá vou představenstva družstevnízá ložny za rok 2007.
Kontrolní komise konstatuje, že ve zprá vě představenstva byl podá n vě rný obraz aktivit a
hospodařenídružstevnízá ložny a nemá k této zprá vě výhrady.
Kontrolníkomise byla sezná mena s roč níúč etnízá vě rkou Družstevnízá ložny PSD a s
ná vrhem představenstva na rozdě lenízisku za rok 2007. V uvedených ná vrzí
ch neshledala kontrolní
komise žá dné zá važné nedostatky ani pochybení
.
V Praze dne 14.3.2008

Vlasta Ditrichová v.r.
č lenka kontrolníkomise

JiříBrož v.r.
č len kontrolníkomise

Finančnívý kazy:

Rozvaha v
plné m
rozsahu
31.12.2007
( v celý ch tisících
Kč)
Ná zev a sídlo ú četní
jednotky

IČ O

Družstevní
zá ložna PSD

64946835

Praha 1, V Celnici
1028/10, PSČ 117
21
Aktiva
bě žné období

Minulé období

hrubá čá stka
1.

Pokladníhotovost,
vklady u centrá lních
bank

2.

Stá tníbezkupónové
dluhopisy

ú pravy

předminulé období

čistá čá stka

83

83

0

0

0

0

0

0

42 392

1 064

217

42 392

1 064

217

0

0

299 820

260 991

225879

299 820

260 991

225879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

a) stá tnícenné
papíry
b) ostatní
3.

Pohledá vky za bankami,
za družstevními
zá ložnami
a) splatné na
požá dá ní
b) ostatní
pohledá vky

4.

Pohledá vky za
nebankovními subjekty
a) splatné na
požá dá ní
b) ostatní
pohledá vky

5.

Dluhové cenné papíry
a) vlá dních
institucí
b) ostatních
subjektů

6.

Akcie, podílové listy a
ostatnípodíly

7.

Ú časti s podstatním
vlivem
a) v banká ch
b) v ostatních
subjektech

8.

Ú časti s rozhodujícím
vlivem
a) v banká ch

b) v ostatních
subjektech
9.

Nehmotný majetek
a) zřizovací
vý daje
b) goodwill
c) ostatní

10.

Hmotný majetek
a) pozemky a
budovy pro provozní
činnost
b) ostatní

11.

Ostatníaktiva

12.

Pohledá vky za akcioná ři
a společníky

13.

Ná klady a příjmy
příš tích období
AKTIVA CELKE
M

3 252

345 558

Pasiva
bě žné období
1.

Zá vazky vůči banká m a
družstevním zá ložná m

10 066

0

0

0

10 066

267 961

185 919

189 568

267 961

175 666

189 568

0

0

10 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 807

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 400

63 400

23 400

63 400

63 400

23 400

b) ostatní
zá vazky
Zá vazky vůči klientům
a) splatné na
požá dá ní
ú sporné
b) ostatní
zá vazky
v tom: bs) ú sporné se
splatností
bb) ú sporné s
vý pově dnílhůtou
bc) termínové
se splatností
bd) termínové s
vý pově dnílhůtou
3.

předminulé období

0

a) splatné na
požá dá ní

2.

minulé období

Zá vazky z dluhový ch
cenný ch papírů
a) emitované
dluhové cenné papíry
b) ostatní
zá vazky z dluhový ch CP

4.

Ostatnípasiva

5.

Vý nosy a vý daje příš tích
období

6.

Rezervy

182

a) na důchody a
podobné zá vazky
b) na daní
c) ostatní
7.

Podřízené zá vazky

8.

Zá kladníkapitá l
v tom: splacený zá kladní
kapitá l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262 138

226179

9.

Vlastníakcie

10.

Emisníažio

11.

Rezervnífondy a ostatní
fondy ze zisku
a) povinné
rezervnífondy

0

0

0

0

3 667

2 330

7

907

239

7

0

0

0

0

2 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 346

0

0

5 002

6 682

2 324

345 558

262 138

226 179

b) rezervnífond
na vlastníakcie
c) ostatní
rezervnífondy
d) ostatnífondy
ze zisku

2 760

v tom:
rizikový fond
12.

Rezervnífond na nové
oceně ní

13.

Kapitá lové fondy

14.

Oceňovacírozdíly
a) z majetků a
zá vazků
b) ze
zajiš ťovacích derivá tů
c) z přepočtu
ú častí

15.

Nerozdě lený zisk nebo
neuhrazená ztrá ta
minulý ch let

16.

Zisk nebo ztrá ta za
ú četníobdobí
PASIVA CELKE
M

Vý kaz
zisků a
ztrá t
v plné m
rozsahu
31.12.2007
( v celý ch
tisících Kč)
Ná zev a sídlo ú četní
jednotky

IČ O

Družstevní
zá ložna PSD

64946835

Praha 1, V
Celnici 1028/10,
PSČ 117 21
bě žné období
1.

Vý nosy z ú roků a
podobné vý nosy

minulé období

24 020

32 791

6072

0

0

22 759

2899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

-8

-509

2

0

0

21

1

0

1 154

726

33

788

698

0

574

517

0

214

181

0

v tom: ú roky z
dluhový ch cenních
papírů
2.

Ná klady na ú roky a
podobné ná klady

16 245

v tom: ná klady na
ú roky z dluhový ch
CP
3.

Vý nosy z akciía
podílů
v tom: a) vý nosy z
ú častía podstatním
vlivem
b) vý nosy z
ú častís
rozhodujícím vlivem
c) vý nosy z
ostatních akciía
podílů

4.

Vý nosy z poplatků a
provizí

5.

Ná klady na poplatky
a provize

6.

Č istý zisk nebo
ztrá ta z fin. operací

7.

Ostatníprovozní
vý nosy

8.

Ostatníprovozní
ná klady

9.

Sprá vníná klady
z toho: a) ná klady
na zamě stnance
aa)
mzdy a platy
ab)
sociá lnía zdravotní
pojiš tě ní

předminulé období

b) ostatní
sprá vníná klady
10.

366

28

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Použitírezervy a
opravný ch položek k
hmotnému a
nehmotnému
majetku
a) použití
rezerv k hmotnému
majetku
b) použití
opravný ch položek k
hmotnému majetku
c) použití
opravný ch položek k
nehmotnému
majetku

11.

Odpisy, tvorba
rezerv a opravný ch
položek k hmotného
a nehmotnému
majetku
a) odpisy
hmotného majetku
b) tvorba
rezerv k hmotnému
majetku
c) tvorba
opravný ch položek k
hmotnému majetku
d) odpisy
nehmotného
majetku
e) tvorba
opravný ch položek k
nehmotnému
majetku

12.

Použitíopravný ch
položek a rezerv k
pohledá vká m a
zá ruká m, vý nosy z
postoupení
pohledá vek a
vý nosy z dříve
odepsaný ch
pohledá vek

a) použití
rezerv k
pohledá vká m a
zá ruká m
b) použití
opravný ch položek k
pohledá vká m
c) zisky z
postoupení
pohledá vek a
vý nosy z
odepsaný ch
pohledá vek
13.

Odpisy, tvorba
opravný ch položek
a rezerv k
pohledá vká m a
zá ruká m

a) tvorba
opravný ch položek k
pohledá vká m a
pohledá vká m ze
zá ruk
b) Tvorba
rezerv na zá ruky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 792

3141

0

0

0

0

0

0

2 110

817

0

0

6 682

2324

c) odpisy
pohledá vek a pohl.
z plateb ze zá ruk,
ztrá ty z postoupení
pohl.
14.

Použitíopravný ch
položek k ú častem s
rozhodujícím a
podstatný m vlivem

15.

Tvorba opravný ch
položek k ú častem s
rozhodujícím a
podstatný m vlivem

16.

Použitíostatních
rezerv

17.

Tvorba ostatních
rezerv

18.

Použitíostatních
opravný ch položek

19.

Tvorba ostatních
opravních položek

20.

Zisk nebo ztrá ta za
ú četníobdobíz
bě žné činnosti před
zdaně ním

21.

Mimořá dné vý nosy

22.

Mimořá dné ná klady

23.

Zisk nebo ztrá ta za
ú četníobdobíz
mimořá dné činnosti
před zdaně ním

24.

Daň z příjmů

25.

Podíl na ziscích
(ztrá tá ch) dceřiný ch
a přidružený ch
společností

26.

Zisk nebo ztrá ta za
ú četníobdobípo
zdaně ní

6 587

1 584

5 002

Př í
loha k účetnízávě rce
rozvahový den 31. 12. 2007
____________________________________________________________________________________
Pozn.: Ú daje jsou č leně ny stejně jako ve Vyhlá šce Ministerstva financí
, kterou se prová dě jíně která ustanovenízá kona
563/1991 Sb., o úč etnictví
, ve zně nípozdě jší
ch předpisů, pro úč etníjednotky, které jsou bankami a jinými finanč ní
mi
institucemi, a uvá dě ny pouze, pokud majíjednotlivé odstavce faktickou ná plň.

(A) Obecné informace
Obchodnífirma:Družstevnízá ložna PSD
Sí
dlo:
Senová žné ná m. 24, Praha 1 (do 31.5.2007), Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 (od
1.6.2007)
Identifikačníčí
slo:
64946835
Prá vníforma:
družstvo
Předmět podniká ní
:
Družstvo je oprá vně no vykoná vat tyto č innosti :
a) přijí
má nívkladů od svých č lenů,
b) poskytová níúvě rů svým č lenům,
c) finanč níleasing pro své č leny,
d) platebnístyk, zúč tová nía vydá vá nía sprá va platební
ch prostředků pro své č leny,
e) poskytová níruč eníza půjč ky a úvě ry č lenů,
f) otví
rá níakreditivů pro své č leny,
g) obstará níinkasa pro své č leny,
h) ná kup a prodej cizímě ny pro č leny,
i) proná jem bezpeč nostní
ch schrá nek č lenům.
Výluč ně za úč elem zajiště níč innostíuvedených v předchozí
m odstavci je družstvo oprá vně no :
a) uklá dat vklady v družstevní
ch zá ložná ch a banká ch a u poboč ek zahranič ní
ch bank,
b) přijí
mat úvě ry od družstevní
ch zá ložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ní
m,
d) obchodovat na vlastníúč et s devizami a ná stroji smě nných kurzů a úrokových sazeb za úč elem zajiště nírizik
vyplývají
cí
ch z č innostíuvedených v předchozí
m odstavci,
e) obchodovat na vlastníúč et s registrovanými cennými papí
ry.

(B) Informace o uplatně ný ch účetní
ch metodách
a) Ú č etníjednotka úč tuje od roku 2002 dle postupů úč tová nípro banky a ně které finanč níinstituce.
b) Majetek a zá vazky jsou oceňová ny v souladu s §27 zá kona o úč etnictví
.
c) Okamžik uskuteč ně níúč etní
ho pří
padu – aktiva a pasiva jsou zachycová na v rozvaze v okamžiku vypořá dá ní
obchodu, od okamžiku uzavřeníobchodu do okamžiku vypořá dá níjsou obchody vedeny v podrozvahové evidenci.
V okamžiku vypořá dá níobchodu se zrušípodrozvahové zá pisy a vypořá dá níobchodu se zaúč tuje v rozvaze. Kurzové
rozdí
ly jsou úč tová ny výsledkově .
d) Ú č etníjednotka nemá stanovený žá dný odpisový plá n, neboť nemá ve svém majetku žá dný hmotný ani nehmotný
odepisovatelný majetek.
e) Ú rokové výnosy a ná klady úč tuje společ nost ke dni uskuteč ně níúč etní
ho pří
padu.
f) Pro oceňová nícizomě nových pohledá vek, zá vazků a majetku je použí
vá n kurz Č NB platný k okamžiku uskuteč ně ní
úč etní
ho pří
padu.
g) Klasifikace pohledá vek, tvorba rezerv a opravných položek k pohledá vká m vychá zíz vnitřní
ho předpisu, který
přimě řeně navazuje na zá kon č . 593/1992 Sb., o rezervá ch pro zjiště nízá kladu daně z pří
jmu.

(C) Informace o použitý ch finanční
ch nástrojí
ch
1.

úvě rové riziko
a) kvalitativníinformace
Dlužní
k je hodnocen na zá kladě posouzeníjeho majetkové situace, pří
jmů dosažených v minulých
období
ch, schopnosti splá cet úvě r v budoucnu a hodnoty navrhovaného zajiště ní
. U překlenovací
ch úvě rů
poskytovaných podnikatelským subjektům jsou vyžadová ny finanč nívýkazy minimá lně za poslednídva roky.
Jako zajiště nív převá žné vě tšině úvě rových pří
padů (úvě ry na obchodová nív burzovní
m segmentu
SPAD) sloužínejlikvidně jšíč eské akcie obchodované v segmentu SPAD Burzy cenných papí
rů Praha, a.s. Sledová ní
hodnoty zajiště níse ří
dívnitřní
m předpisem (hodnota tohoto zajiště níse sleduje denně ). V ostatní
ch úvě rových
pří
padech sloužíjako zajiště níhmotný movitý i nemovitý majetek, přistoupeníruč itele k zá vazku dlužní
ka, pří
padně
zá stava pohledá vky dlužní
ka za bonitní
mi obchodní
mi partnery. Sledová níhodnoty tohoto zajiště níse ří
díplatným
vnitřní
m předpisem. U malých kontokorentní
ch úvě rů se zajiště nínepožaduje.
Klasifikace pohledá vek vychá zíz vnitřní
ho předpisu a obecně zá vazných prá vní
ch předpisů. Tvorba
rezerv a opravných položek k pohledá vká m vychá zíz vnitřní
ho předpisu, který přimě řeně navazuje na zá kon č .
593/1992 Sb., o rezervá ch pro zjiště nízá kladu daně z pří
jmu.
Postupy při vymá há nípohledá vek po splatnosti se ří
dívnitřní
m předpisem. Společ nost se snaží
využí
vat všech zá konných ná strojů, které mohou vést k uspokojenípohledá vky a to tak, aby ná klady na vymá há ní
nebyly v nepomě ru k oč eká vanému výsledku.
Limity angažovanosti družstevnízá ložny se ří
díobecně zá vaznými prá vní
mi předpisy. Ekonomicky
spjaté skupiny dlužní
ků se objevujípředevší
m u úvě rů na obchodová nía jako celek podléhajívnitřní
m limitům pro
celkový úvě rový rá mec.
Družstevnízá ložna nepouží
vá ke sní
ženíúvě rového rizika úvě rové derivá ty.
b) kvantitativníinformace
Č leně níaktiv dle hlavní
ch kategoriípartnerů v tis. Kč :
Banky
3
Družstevnízá ložny
42 389
Ú vě ry poskytnuté č lenům
299.820
Č leně níaktiv dle splatnosti v tis. Kč
do 3 mě sí
ců
od 3 mě sí
ců do 1 roku
od 1 do 5 let
nad 5 let

342.212
0
0
0

K pohledá vká m nebyla vytvořena opravná položka.
2.

tržníriziko
a) kvalitativníinformace
Společ nost upřednostňuje úrokové ná stroje s plovoucíúrokovou sazbou a tí
m se snažíminimalizovat
úrokovou citlivost aktiv a pasiv, nemá úrokové ná stroje s pevnou úrokovou sazbou s delšídobou splatnosti než šest
mě sí
ců a úrokové ná stroje s promě nlivou úrokovou sazbou s delší
m intervalem změ ny úrokové sazby než šest
mě sí
ců.
Společ nost nevlastní žá dné cenné papí
ry, cenné papí
ry přijí
má pouze jako zajišť ovací ná stroj
k poskytnutým úvě rům, do komoditní
ch pozic nevstupuje a s derivá ty neobchoduje.
b) kvantitativníinformace
Přehled aktiv a zá vazků podle data změ ny úrokové sazby v tis. Kč :
změ na úrokové sazby
Aktiva
Zá vazky
do 3 mě sí
ců
342.212
267.961
od 3 mě sí
ců do 1 roku
0
0
od 1 do 5 let
0
0
nad 5 let
0
0

(D) Informace o účastech s rozhodují
cí
m a podstatný m vlivem
Družstevnízá ložna nemá žá dné úč asti v jiných prá vnických osobá ch.

(E) Informace o vý znamný ch položkách uvedený ch v rozvaze, vý kazu
zisku a ztrát a př ehledu o změ nách ve vlastní
m kapitálu, návrhu na
rozdě lenízisku nebo vypoř ádáníztráty
1.
2.
3.
4.

Společ nosti v letošní
m roce nevznikne ná klad na odloženou daň. Splatná daň za rok 2007 je ve výši 1.584 tis. Kč
Společ nost nemá žá dná podří
zená aktiva ani podří
zené zá vazky.
Společ nost se nepodí
lína konsorciá lní
ch úvě rech.
Zá vazky a pohledá vky dle typů vkladů:

Typ vkladu
vklady na požá dá ní
termí
nový se splatností
vklady s výpově dnílhůtou
úsporné vklady

pohledá vky
42.392
299.820
0
0

zá vazky
267.961
0
0
0

Společ nost nevykazuje ani neeviduje žá dné úroky z prodlení
.
Společ nost nevlastnížá dné cenné papí
ry.
Opravné položky jsou vytvá řeny minimá lně ve výši uznatelné pro úč ely daně z pří
jmů prá vnických osob. O tom, zda
má být vytvořena opravná položka vyšší
, je rozhodová no v jednotlivých pří
padech dle charakteru pohledá vky, osoby
dlužní
ka a předpoklá daného výnosu z pří
padného prodeje pohledá vky.
8. Společ nost nevlastnížá dný hmotný (úč tová skupina 43) ani nehmotný investič nímajetek (úč tová skupina 47).
9. Pří
spě vek do Fondu pojiště nívkladů za rok 2007 č iní0,- Kč
10. Zisk úč etní
ho období roku 2007 ve výši 5.002.087,87 Kč představenstvo navrhuje rozdě lit ná sledovně :
500.208,79.Kč přidě lit do zá konného rezervní
ho fondu, 500.208,79 Kč přidě lit do zá konného rizikového fondu a
4.001.670,29 ponechat jako nerozdě lený zisk.
11. Rozč leně níúrokových výnosů:
- úroky z poskytnutých úvě rů:
24.020 tis. Kč
12. Rozč leně níúrokových a podobných ná kladů:
- úroky z vkladů č lenů a podobné ná klady:
16.245 tis. Kč
13. Rozč leně níplacených poplatků a provizí
:
- poplatky za vedeníbankovní
ch úč tů:
4 tis. Kč
14. Informace o zisku nebo ztrá tě z ostatní
ch finanč ní
ch č inností
:
- kurzové rozdí
ly a ztrá ty z devizových operací
:
9 tis. Kč
15. Informace o sprá vní
ch ná kladech na:
- osobníná klady
788 tis. Kč
- ostatnísprá vníná klady:
366 tis. Kč
16. Č lenové statutá rní
ch a kontrolní
ch orgá nů nebyli nijak odmě ňová ni
5.
6.
7.

(F) Jiné informace uvádě né družstevní
mi záložnami
Družstevnízá ložna PSD se sí
dlem Senová žné ná m. 24, Praha 1 (do 31.5.2007), Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ
117 21 (od 1.6.2007) vznikla dne 20. 2. 1996. Statutá rní
m orgá nem je představenstvo v tomto složení
:
předseda představenstva: Ing. František Plí
hal,
č len představenstva:
Ing. Vlastimil Neková ř
č len představenstva:
Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Č lenové kontrolníkomise:
RNDr. Ludmila Olšá ková (do 1.11.2007)
Mgr. Vlasta Ditrichová
JiříBrož
Č lenové úvě rové komise:
Dušan Ditrich,
MUDr. Lenka Franeková
Adrian Kantor
Prokura:
Dušan Ditrich
Do obchodní
ho rejstří
ku byly zapsá ny č lenské vklady ve výši 500.000,- Kč . Č lenský podí
l č inídle stanov družstva 1,- Kč .
Ke dni úč etnízá vě rky mě lo družstvo 249 č lenů.
Družstevnízá ložna nemá žá dné zá vazky ani pohledá vky po lhůtě splatnosti.

(G) Informace o událostech za obdobípočí
nají
cíkoncem
rozvahového dne a končí
cíokamžikem sestaveníúčetnízávě rky
Nejsou ž ádné takové události.

(H) Informace o př í
padný ch opravách zásadní
ch chyb minulý ch let a
vliv tě chto změ n na vlastníkapitál k rozvahovému dni
Ú četní jednotka neprovádě la v ú četním roce 2007 ž ádné opravy zásadních chyb minulých let, které by
mě ly vliv na změ nu vlastního kapitálu vykázanému k rozvahovému dni.

(I) Informace o další
ch okolnostech ovlivňují
cívý sledek hospodař ení
a finančnísituaci účetníjednotky, které jsou vý znamné pro uživatele
účetnízávě rky
Všechny podstatné informace o okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci ú četní
jednotky, které jsou významné pro už ivatele ú četní závě rky jsou popsány v předcházejících bodech přílohy k
ú četní závě rce.
V Praze dne 4. 4. 2008

Dušan Ditrich v.r.
prokurista

Př í
loha k vý ročnízprávě
Údaje o kapitálu, údaje o kapitálový ch požadavcí
ch a pomě rové
ukazatele
(Ú daje zveřejňované dle § 213 odst. 2 vyhl. č. 123/2007 Sb.)

Údaje o kapitálu na individuální
m základě k 31.12.2007 (v tis. Kč)
Kapitál druž stevní zálož ny je stanoven na individuálním základě . Kapitál druž stevní zálož ny tvoří zejména
splacené členské vklady, rezervní a rizikový fond a nerozdě lený zisk.
A
Kapitá l (Σ) (po zohledně níodčitatelný ch položek a stanovený ch limitů pro dodatkový kapitá l)

B
1

72 413

2

72 413

Splacené členské vklady členů DZ

3

63 400

Rezervnífondy a nerozdě lený zisk (Σ)

4

9 013

Povinné rezervnía rizikové fondy

5

3 667

Ostatnífondy z rozdě lenízisku

6

0

Nerozdě lený zisk z předchozích období

7

5 346

Zisk za ú četníobdobípo zdaně ní

8

0

Neuhrazená ztrá ta z předchozích období

9

0

Vý sledné kurzové rozdíly z konsolidace

10

0

Zisk za bě žné ú četníobdobí

11

0

Ztrá ta za bě žné ú četníobdobí

12

0

Č istý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace

13

0

Zisk/ztrá ta z oceně nízá vazků v RH z titulu ú vě r. rizika

14

0

Dalš íodčitatelné položky z původního kapitá lu (Σ)

15

0

Goodwill
Nehmotný majetek jiný než goodwill

16

0

17

0

Negat. oceň. rozdíl ze změ n RH realiz. kapitá l. ná strojů

18

0

19

0

Původníkapitá l (Tier 1) (Σ)

Dodatkový kapitá l (Tier 2) (Σ)
Podřízený dluh A

20

0

Pozit. oceň. rozdíl ze změ n RH realiz. akciía podíl. listů

21

0

Uhrazovacípovinnost členů DZ
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitá lu (Tier1+Tier2)

22

0

23

0

Kapitá l na krytítržního rizika (Tier 3)

24

0

Údaje o kapitálový ch požadavcí
ch na individuální
m základě k 31.12.2007 (v tis. Kč)

A

B

Kapitá lové požadavky celkem (Σ)

1

29 350

Kap. pož. k ú vě r. riziku při STA k expozicím celkem (Σ)

2

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vlá dá m a banká m

3

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vlá dá m a míst. orgá nům

4

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.

5

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči meziná rodním rozvoj. banká m

6

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči meziná rodním organizacím

7

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím

8

0

Kap. pož. při STA k podnikový m expoz.

9

0

Kap. pož. při STA k retailový m expoz.

10

0

Kap. pož. při STA k expoz. zajiš tě ný m nemovitostmi

11

0

Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti

12

0

Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikový m expoz.

13

0

Kap. pož. při STA k expoz. v krytý ch dluhopisech

14

0

Kap. pož. při STA ke krá tkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz.

15

0

Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investová ní

16

Kap. pož. při STA k ostatním expoz.

17

0

Kap. pož. při STA k sekuritizovaný m expozicím

18

0

Kap. pož. k ú vě rovému riziku podle BASEL1

19

29 350

Kap. pož. k vypořá dacímu riziku

20

0

Kap.pož. k pozičnímu, mě novému a komoditnímu riziku celkem (Σ)

21

0

Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ)

0

22

0

Kap. pož. při STA k ú rokovému riziku

23

0

Kap. pož. při STA k akciovému riziku

24

0

Kap. pož. při STA k mě novému riziku

25

0

Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku

26

0

27

0

28

0

Kap. pož. k oper. riziku při BIA

29

0

Kap. pož. k oper. riziku při TSA

30

0

Kap. pož. k oper. riziku při ASA

31

0

Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia

32

0

Kap. pož k ostatním ná strojům obch. portfolia

33

0

Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ)

Druž stevní zálož na využ ila oprávně ní dle § 235 odst. 1 vyhlášky č. 123/2007 Sb. použ ívat pro výpočet
kapitálového pož adavku přístup dle dosavadních pravidel (přístup podle BASEL 1)
Pomě rové ukazatele k 31.12.2007

Kapitá lová přimě řenost
Rentabilita průmě rný ch aktiv (ROAA)
Rentabilita průmě rného kapitá lu tier 1 (ROAE)
Aktiva na jednoho zamě stnance (v tis.Kč)
Sprá vníná klady na jednoho zamě stnance (v tis.Kč)
Zisk nebo ztrá ta po zdaně nína jednoho zamě stnance (v
tis.Kč)

31.12.2007
19,74%
2,07%
9,69%
173 564
531
3 356

V Praze dne 14. 3. 2008

Dušan Ditrich v.r.
prokurista

