Zpráva o činnosti
Českomoravské stavební spořitelny a.s.
za 1. pololetí roku 2010

01 PROFIL SPOLENOSTI
Název:
Sídlo:
Telefon (ústedí):
Fax (ústedí):
E-mail:
Internet:
Kód banky:
I O:
DI :
Datum zalo ení:
Datum zahájení obchodní innosti:
Právní forma:
Akcionái:

eskomoravská stavební spoitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
00420 225 221 111
00420 225 225 999
info@cmss.cz
www.cmss.cz
7960
49241397
CZ 699000761
26. ervna 1993
8. záí 1993
akciová spolenost
eskoslovenská obchodní banka, a.s. (55 %)
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %)

02 MSS v ÍSLECH
(tis K)
Poet nov uzaven ch smluv
Cílová ástka nov uzaven ch smluv (v mil.K)

1-6 2010

1-6 2009

150 726
66 694

151 951
61 995

30.6.2010 30.6.2009
Poet platn ch smluv (spoící a úvrové)

2 078 490 2 055 971

03 KVANTITATIVNÍ UKAZATELE
A.

Pomrové ukazatele

1.

Kapitálová pimenost (v %)

2.

Rentabilita prmrn ch aktiv (ROAA) v %

3.

Rentabilita prmrného vlastního kapitálu (ROAE) v %

4.

Aktiva na jednoho zamstnance (v tis. K)

5.

Správní náklady na jednoho zamstnance (v tis. K)

6.

ist zisk na jednoho zamstnance (v tis. K)

* ve v potu je pou it evidenní poet zamstnanc
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30.6.2010

30.6.2009

15,38

16,55

1,41

1,09

33,91

29,10

259 389*

236 765*

1 432*

1 499*

3 655*

2 613*

B. Údaje o kapitálu
a) Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho slo ek:
Kapitál MSS se dle Vyhlá ky 123/2007 Sb. skládá, resp. skládal z následujících polo ek:
1)
2)
3)

Pvodní kapitál (Tier 1)
Dodatkov kapitál (Tier 2)
Oditatelná polo ka od Tier 1 a Tier 2

Pvodní kapitál (Tier 1) se skládá z následujících polo ek:
základní kapitál, kter je akcionái splacen a je té zapsan v obchodním rejstíku
zákonn rezervní fond
ostatní rezervní fondy, které lze pou ít pouze k úhrad ztráty, tj. nepatí zde
zamstnaneck fond
nerozdlen zisk z pedchozích období
zisk po zdanní
Oditatelnou polo ku od Tier 1 a Tier 2 pedstavuje nedostatek v krytí oekávanch úvrovch ztrát
a to pi vyu ití IRB pístupu pro stanovení kapitálovch po adavk k úvrovému riziku. Nedostatek
v krytí oekávanch úvrovch ztrát vzniká, kdy souhrn opravnch polo ek k aktivm a rezerv
k podrozvahovm aktivm je men í, ne souhrn oekávanch úvrovch ztrát k tmto expozicím.
Dodatkov kapitál ( Tier 2) pedstavoval podízen dluh poskytnut mateskou spoleností SOB
formou úvru, kter byl se souhlasem NB pedasn splacen dne 28.8.2009.

b)

Souhrnná v e pvodního kapitálu
( tier1 )
Splacen základní kapitál
Povinné rezervní fondy
Ostatní fondy z rozdlení zisku
Nerozdlen zisk z pedchozích
období
Od itatelné polo ky
Nehmotn majetek jin ne goodwill
c) Souhrnná v e dodatkového
kapitálu ( tier 2)
d) Souhrnná v e kapitálu na krytí
tr ního rizika ( tier 3)
e) Souhrnná v e v ech
od itateln ch polo ek
Oditatelná polo ka z titulu
nedostatku
v krytí
oekávanch úvrovch ztrát
f) Souhrnná v e kapitálu po
zohlednní od itateln ch polo ek a
stanoven ch limit pro dodatkov
kapitál
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k 30.6.2010
7 205 566

v tis. CZK
k 30.6.2009
6 067 195

1 500 000
300 000
1 808 262

1 500 000
300 000
1 388 074

3 778 133
-180 829
-180 829
0

3 012 338
-133 217
-133 217
350 000

0

0

- 650 407

-912 085

- 469 578

-778 868

6 735 988

5 638 328

C.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Údaje o kapitálov ch po adavcích
Kapitálov po adavek k úv rovému
riziku
podle standardizovaného pístupu
podle pístupu IRB
Kapitálov po adavek k
vypoádacímu riziku
Kapitálov po adavek k pozi nímu,
m novému a komoditnímu riziku
Kapitálov po adavek
k opera nímu riziku
Kapitálov po adavek k riziku
anga ovanosti obchodního
portfolia
Kapitálov po adavek k ostatním
nástrojm obchodního portfolia
Ostatní a pechodné kapitálové
po adavky
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k 30.6.2010

v tis. CZK
k 30.6.2009

3 057 834

2 329 703

0
3 057 834
0

0
2 329 703
0

0

0

445 386

395 781

0

0

0

0

0

0

04 AKCIONÁ I MSS
Akcionái eskomoravské stavební spoitelny, a. s., jsou:
eskoslovenská obchodní banka, a.s.
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

55% akcií
45% akcií

eskoslovenská obchodní banka, a. s. ( SOB)
eskoslovenská obchodní banka, a. s., psobí jako univerzální banka v eské republice.
V retailovém bankovnictví v R spolenost psobí pod dvma obchodními znakami – SOB
a Potovní spoitelna. Klienti jsou obsluhováni prostednictvím poboek SOB, Finanních center
Potovní spoitelny a obchodních míst eské poty. SOB nabízí souasn se svmi produkty
a slubami i ucelenou nabídku produkt a slueb celé skupiny SOB. Sluby pod znakou SOB
i Potovní spoitelna jsou dále poskytovány prostednictvím distribuních kanál v rámci skupiny
SOB a rznch distribuních kanál pímého bankovnictví.
Skupina SOB je pedním poskytovatelem finanních slueb v eské republice. SOB je univerzální
bankou, která svm zákazníkm nabízí irokou kálu bankovních produkt a slueb, vetn produkt
a slueb ostatních spoleností skupiny SOB. Do produktového portfolia skupiny SOB patí
financování poteb spojench s bydlením (hypotéky a pjky ze stavebního spoení), pojistné produkty
a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované sluby (leasing
a factoring). Skupina SOB na eském trhu psobí prostednictvím svch dceinch spoleností a ty
hlavních obchodních znaek, konkrétn SOB, Potovní spoitelna, Hypotení banka a MSS. Své
sluby SOB poskytuje vem typm zákazník, a to jak fyzickm osobám, tak malm a stedním
podnikm a korporátní a institucionální klientele.
Více informací lze nalézt na webovch stránkách www.csob.cz.
SOB je stoprocentní dce inou spole ností KBC Bank. Jedinm vlastníkem spole nosti KBC
Bank je KBC Group, která vznikla poátkem roku 2005 fúzí spolenosti KBC Bank and Insurance
Holding Company a její mateské spolenosti Almanij.
Skupina KBC je integrovaná bankopojiovací skupina, která se zamuje pedevím na klientelu
v oblasti fyzickch osob, malch a stedních podnik a stedn velkch korporací. Skupina zaujímá
pední postavení na svch domácích - v Belgii, eské republice, Slovensku, Maarsku, Polsku
a Bulharsku - a psobí i v dalích zemích a regionech celého svta. Na konci roku 2009 obsluhovala
KBC zhruba 13 milión klient a zamstnávala více ne 54 tisíc zamstnanc (pepoten stav).
Více informací lze nalézt na webovch stránkách www.kbc.com.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
Stavební spo itelna Bausparkasse Schwäbisch Hall AG je se svmi 6,7 milióny klient nejvtí
stavební spoitelnou v Nmecku. 7.000 zamstnanc firmy úzce spolupracuje s drustevními bankami.
V zahranií má firma aktivní úast v podílovch spolenostech v echách, na Slovensku, v Maarsku,
Rumunsku a v ín. V tchto zemích má 3,4 mil. klient.
Podniková data za 1. pololetí 2010
Bausparkasse Schwäbisch Hall zaznamenala za první pololetí 2010 vrazné plus v novém obchod.
Obchod se stavebním spoením nejvtí nmecké stavební spoitelny vzrostl o 16 procent, t.j.
nejsilnji v celém odvtví. Trní podíl se vyplhal z 28,1 procent koncem roku 2009 na nynjích 29
procent. Obchod s financováním staveb vzrostl o více ne 10 procent.
Bhem prvních esti msíc uzavel Schwäbisch Hall ve spolupráci s drustevními bankami 450.000
smluv o stavebním spoení s hodnotou cílové ástky ve vi 14 mld. Euro, co pedstavuje v
mezironím srovnání pírstek ve vi 16,1 procent. Na tento poet pipadá cca. 53.000 smluv o rent
na bydlení, na které stadatelé mohou dostávat státní podporu ve vi 46,4 procent. Dále rovn
vzrostla ve pijatch úspor, a to o 15,4 procent na 4 mld. Euro. K 30. ervnu mla stavební
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spoitelna drustevního finanního svazu ve stavu 6,7 mil. klient vlastnících 7,1 mil. smluv o celkovém
objemu více ne 219,4 mld. Euro.
Siln rst zaznamenal v prvním pololetí u Schwäbisch Hallu i obchod v oblasti financování staveb,
a to o 10,1 procenta na 7,3 mld. Euro, zatímco nmeck trh financování staveb zhruba ve stejném
rozsahu poklesl. Tento segment obchodu zahrnuje pjky stavebního spoení, okamitá financování,
meziúvry a anuitní pjky stavební spoitelny jako i financování nemovitostí, která jsou
zprostedkována externími spolupracovníky Schwäbisch Hallu drustevním bankám a kooperaním
partnerm.
V obchodní oblasti dal ího zabezpeení zv il Schwäbisch Hall objem zprostedkování o 2,9 procenta
na 1,6 mld. Euro. V tomto segmentu jsou zahrnuty produkty zabezpeení, investiní fondy a pojistky
drustevních bank jako i svazovch partner Union Investment a R+V-Versicherung.
Vvoj operativního vsledku probíhal v prvním pololetí podle plánu.
Jak bylo ohlá eno ji na zaátku roku, nedojde k úplnému dosaení stejného vsledku ped zdanním
jako v minulém roce ve v i 174 mil. Euro. Píinou jsou investice do infrastruktury IT a dal ího
vzdlávání zamstnanc, vy í odbytové vdaje v dsledku vrazn vy ího nového obchodu a dal í
zvy ování rezerv. Zde je teba uvést pedev ím fond technického zabezpeení stavebního spoení,
kter je dotován zákonem stanovenou nejvy í típrocentní kvótou na vklady stavebního spoení. To je
v rámci oboru piková hodnota. Fond slouí jako rezerva pro pípad kolísání a zaji uje proveditelnost
smluv stavebního spoení v kteroukoli dobu.
Vhled
V druhém pololetí chce Schwäbisch Hall pokraovat ve svém rstovém trendu. „Vlastní tyi stny jsou
nejlep í ochranou proti inflaci“, íká éf Schwäbisch Hallu pan dr. Metz. Poítá pitom s rostoucími
úroky, pokud bude Evropská centrální banka z trhu postupn odebírat likviditu. Stavební spoení má
bt pro klienta jedinenm obchodem k zaji tní úrok: „Stadatel ví ji dnes, jaké úroky z vklad
obdrí za své úspory a jak vysok je úrok, kter musí po osmi i deseti letech zaplatit za svj úvr“,
vysvtluje pan dr. Metz. Schwäbisch Hall spatuje potenciál v nové vstavb byt. Pi dokonení
159.000 byt bylo v roce 2009 dosaeno nejni ího stavu od dob existence Spolkové republiky.
Vzkumn institut Empirica v ak odhaduje potebu novostaveb na 235.000 byt ron. V dsledku
nízké vstavby novostaveb v minulch letech tudí chybí v Nmecku ji nyní 350.000 byt. Dsledkem
jsou podle pana dr. Metze rostoucí nájmy a ceny nemovitostí jako i nedostaten písun v územních
aglomeracích. Pedev ím pro rodiny s dtmi není asto k dispozici ádná nabídka relevantní
z hlediska jejich financí a poteb. Nárst píleitostí pro obor stavebního spoení oekává tudí éf
Schwäbisch Hallu na základ rostoucích investic do stavu bytového fondu v získávání star ích
nemovitostí, modernizacích, energetickch sanacích a v pestavbách podmínnch vkem. Dnes tvoí
ji 80 procent celkového objemu bytové vstavby. Dr. Metz poaduje uvolnní neprunch ustanovení
pro Riesterv systém bydlení a zalenní nap. rekonstrukcí podmínnch vkem do seznamu podpor
bydlení.
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05 PEDSTAVENSTVO, DOZOR Í RADA
A VEDOUCÍ ZAMSTNANCI SPOITELNY
K 30. ERVNU 2010
PEDSTAVENSTVO
PEDSEDA:
Ing. Vladimír Staura
(len pedstavenstva od 1. 6. 2003,
pedseda pedstavenstva od 6. 6. 2003)
Úsek Lidské zdroje, Právní, Organizace a Treasury
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností: eská bankovní asociace – prezidium, Asociace eskch
stavebních spoitelen
LENOVÉ:
Manfred Koller
(len pedstavenstva od 1. 1. 2003,
místopedseda pedstavenstva od 26. 11. 2008)
Úsek Komunikace a Brand, Odbyt, Marketing
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností: ádné
Ing. Vra Koubová
(len pedstavenstva od 24. 11. 2008)
Úsek Metodika a Organizace, Zpracování produkt, Informaní technologie
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností: ádné
Ing. Tomá Jirgl
(len pedstavenstva od 24. 11. 2008)
Úsek Ekonomika, ízení rizik a matematika stavebního spoení, Hospodáská správa
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností: ádné
DOZOR Í RADA
PEDSEDA:
Dr. Matthias Peter Metz
(pedseda dozorí rady od 2. 8. 2006)
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností:
• SGB Sino-German Bausparkasse Co. Ltd., Hexi District, Tianjin / China – dozorí rada
• VR Kreditwerk Hamburg-Schwäbisch Hall AG – dozorí rada
• VR-Bank Schwäbisch Hall AG – dozorí rada
MÍSTOPEDSEDA:
Mgr. Jan Lamser
(len dozorí rady od 17. 3. 2005 do 27. 11. 2006,
místopedseda dozorí rady od 28. 11. 2006)
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností:
• eskoslovenská obchodní banka, a.s. – Pedstavenstvo
LENOVÉ:
Dr. Thomas Hartmut Hamann
(len dozorí rady od 2. 7. 2002)
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jin ch spoleností: ádné
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Ing. Vlasta Dolanská
(lenka dozorí rady od 1. 10. 2006)
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jinch spoleností: ádné
Jan Jakubec
(len dozorí rady od 2. 1. 2002)
S a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jinch spoleností: ádné
Ing. Václav Kyncl
(len dozorí rady od 3. 1. 2008)
V a rozsáhlá odborná praxe
lenství v orgánech jinch spoleností: ádné

VEDOUCÍ ZAMSTNANCI BANKY
Ing. Ivan Egyed

editel
odboru

01.05.2003

V , praxe v bankovnictví od
roku 1993

Ing. Jitka Koálová

editelka
odboru

01.05.2008

Ing. Kamil Kolmaka

editel
odboru

01.10.2006

PhDr. Ing.
Rostislav Trávníek
Ing. Luká Kouba

editel
odboru
editel
odboru
editel
odboru
editelka
odboru

01.08.1999

V , praxe v oblasti nákupu od
roku 1992, v bankovnictví od
roku 2000
V , praxe v oboru
informa ních technologií od
roku 1999
V , praxe v bankovnictví od
roku 1992
V , praxe v bankovnictví od
roku 1997
V , praxe v bankovnictví od
roku 1993
V , praxe v právním oboru od
roku 1991

editel
odboru
poven
vedením
odboru
editel
odboru
editel
odboru
editelka
odboru

01.05.2010

Ing. Pavel Rousek
Mgr. Jitka Ssová, Ph.D

Ing. Petr Vykopal
Ing. Lubo Nmeek

Ing. Tomá Hotov
Ing. Petr Hrub
Mgr. Vladimíra Dvoáková

01.04.2003
01.01.1999
01.08.2006

07.06.2010

01.12.2008
01.05.2006
10.07.2006
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V , praxe v bankovnictví od
roku 1997
V , praxe v bankovnictví od
roku 2001
V , praxe v poji ovnictví a
bankovnictví od roku 1998
V , praxe v bankovnictví od
roku 1992
V , praxe v reklamních
agenturách od roku 1996

06 ORGANIZANÍ
SCHÉMA

07 Hospodáské prostedí
eská ekonomika by v leto ním roce mla po loském propadu o 4,0% rst o 1,6%. Rstu v závru
loského roku a zaátkem leto ního nejvíce pomohly export a zásoby. Na druhé stran spotebu
brzdila vysoká nezamstnanost, nízk objem novch úvr. Spoteba domácností po loském
propadu o 0,2%, by mla i letos poklesnout. Dynamiku eské ekonomiky ovlivují fiskální restrikce
s cílem stabilizovat veejné rozpoty. Hrub domácí produkt za leto ní 1. tvrtletí meziron rostl
o 1,1%.
Nezamstnanost vzrostla z 6,0% v prosinci 2008 na 9,9% v únoru 2010. Od bezna ji ale
zaznamenala pokles a do konce roku by se nezamstnanost mla dret pod 9,0%.
Spotebitelská inflace dosáhla svého dna v závru loského roku. V prbhu leto ního roku by inflace
mla rst a smovat k inflanímu cíli centrální banky ve v i 2%. Vzestup inflace je pozvoln
(spotebitelské ceny v ervnu stagnovaly na úrovni 1,2 %). Slabá spotebitelská poptávka neumouje
vraznj í akceleraci rstu cen. Inflaci me tlait nahoru rst cen pohonnch hmot a vy í dan.
eská mna na zaátku leto ního roku profitovala z globálního sentimentu na riziková aktiva (kurz
koruny se poprvé od prosince 2009 dostal pod hranici 26,60 CZK/EUR). Posilování koruny
pokraovalo i v dal ích msících (v dubnu se kurz dostal pod 25,20 CZK/EUR). Pozitivní vhled na
korunu byl podpoen zlep ujícími se makroekonomickmi fundamenty. V kvtnu v echny
stedoevropské mny oslabovaly kvli obavám investor, e se ecká dluhová krize roz íí do
ostatních zemí eurozóny. Zlep ení globální nálady nastalo po vyhlá ení záchranného balíku EU,
MMF a ECB. Kurz CZK/EUR se v posledních tdnech stabilizoval (k 30.6.2010 na úrovni 25,695).
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Klíová úroková sazba je na rekordním minimu 0,75%. V kvtnu 2010 eská národní banka
pistoupila k poslednímu sní ení sazeb. Dvoutdenní repo sazba poklesla z úrovn 1% na 0,75% (a je
tak o 25 bazickch bod ní e ne referenní sazba Evropské centrální banky), lombardní sazba je na
úrovni 1,75% a diskontní sazba na úrovni 0,25%.

08 Trh stavebního spo ení
I pes mén píznivé ekonomické podmínky v prvním pololetí roku 2010 trh stavebního spoení
vykazoval stabilní vsledky. Potvrzuje se, e stavební spoení pedstavuje pro lidi bezrizikovou
a bezpenou investici, její vznam v období ekonomické nejistoty je t narstá.
V prvním pololetí roku 2010 stavební spoitelny uzavely pes 436 tisíc smluv vetn zv ení cílové
ástky, co v mezironím srovnání pedstavuje tém shodnou produkci. Pokud jde o objem cílovch
ástek za srovnatelné období, je mo né pozorovat dokonce zv ení vkonu stavebních spoitelen, a to
o tém 7 %. Nadále tak dochází k rstu prmrné cílové ástky, je pesáhla 313 tisíc K.
Objem cílov ch ástek nov uzav en ch smluv stavebního spo ení v etn
ástky v 1. pololetí (v mld. K )

zv ení cílové

V úvrové oblasti se stavebním spoitelnám podailo i navzdory nepíznivm ekonomickm
podmínkám dosáhnout dobrch vsledk. V prvním pololetí roku 2010 bylo uzaveno pes 60 tisíc
peklenovacích úvr a úvr ze stavebního spoení, co meziron pedstavuje pokles o mén ne
9 %. Díky rstu prmrné v e úvru, objem nového úvrového obchodu inil více ne 30 mld. K
a ve srovnání s prvním pololetím roku 2009 produkce byla ni í pouze o 5 %.
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Objem nov uzaven ch peklenovacích úv r a úv r ze stavebního spoení v 1. pololetí
(v mld. K )

09 Obchodní v sledky
eskomoravská stavební spoitelna i v prvním pololetí roku 2010 dosáhla vbornch obchodních
vsledk a s pehledem tak obhájila pozici jedniky na trhu stavebního spoení. Navzdory
pokraujícímu mén píznivému vvoji v ekonomice eské republiky se podailo v MSS za prvních
est msíc roku uzavít celkem 150 726 novch smluv o stavebním spoení vetn zv ení cílovch
ástek, co je tém srovnatelné s potem smluv uzavench za stejné období v minulém roce. Cílová
ástka dosáhla 66, 7 mld. K a pekroila tak produkci za první pololetí roku 2009 o 7,6 %. Rostoucí
obchodní vkon se projevil i v nárstu tr ního podílu, je dle objemu cílovch ástek dosáhl 49 %
a vytvoil tak nov rekord.

V voj prm rné cílové ástky nov ch smluv stavebního spoení v etn zv

ení (tis. K )

Je v eobecn známo, e v období krize se lidé obávají zadlu ování, a proto obecn klesá úvrov
obchod. Tato tendence se projevila i v potu a objemu úvr poskytnutch prostednictvím
eskomoravské stavební spoitelny, která v prvním pololetí roku 2010 uzavela 28 328 peklenovacích
úvr a úvr ze stavebního spoení v objemu dosahujícím 14,5 mld. K. V mezironím porovnání je
to zhruba o 10 % mén. Pesto v porovnání s produkcí hypoteních bank lze i nadále MSS oznait
jako jedniku v úvrech poskytovanch na bydlení.
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V voj objemu nov ch p eklenovacích úv r a úv r ze stavebního spo ení v 1. pololetí
(v mld. K )

V eské republice existuje zastaral bytov fond, jen potebuje rekonstruovat. K tomu vrazn
napomáhají i úvry poskytnuté prostednictvím MSS, kterch na tento úel je pou ito tém 42 %.
Struktura nov ch p eklenovacích úv r a úv r ze stavebního spo ení v 1. pololetí 2010 podle
objemu

Díky intenzivní úvrové innosti MSS do lo v prvním pololetí roku 2010 k dal ímu nárstu ukazatele
pomru úvr a vklad, kter se meziron zv il o 5,3 p.b. a dosáhl 82,3 %. I nadále se potvrzuje, e
stavební spoení zcela plní svoji vznamnou úlohu v poskytování prostedk pro poizování
a rekonstrukci bydlení lidí.
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10 Hospodá ské vsledky
Vborné obchodní vsledky a draz kladen na efektivní hospodaení v eskomoravské stavební
spoiteln se projevily i ve vborném hospodáském vsledku. Za prvních 6 msíc bylo dosa eno
istého zisku ve v i (1 164 216 tis. K). Pozitivní vvoj pispl i ke zv ení kapitálové pimenosti,
která dosáhla 15,4 % a vrazn tak pekrauje minimální po adavek NB, jen iní 8 procent).
Stabilita MSS byla posílena i rstem její bilanní sumy, je na konci prvního pololetí vzrostla na
165,2 mld. K.

Bilan ní suma MSS v letech 2005 - 1. pol. 2010 (v mld. K )

Podrobnj í informace k hospodáskm vsledkm jsou uvedeny ve finanních vkazech ve druhé
ásti této pololetní zprávy.

11 O ekávaná hospodá ská a finan ní situace
MSS ve 2. pololetí roku 2010
Z hlediska vvoje základních polo ek bilance aktiv a pasiv se i v 2. pololetí 2010 oekává pokraování
rstu objemu úvr poskytovanch klientm. Souasn se pedpokládá spí e stagnace primárních
vklad. Vsledkem tohoto vvoje bude dal í zvy ování stávajícího pomru mezi úvry a vklady.
Vborné hospodáské vsledky z 1. pololetí roku 2010 jsou píslibem dobrého hospodaení MSS i ve
2. pololetí. MSS se bude i nadále soustedit na kontrolu svch provozních náklad pi rstu
provozních vnos. Vsledky 2. pololetí bvají tradin hor í ne za 1. pololetí, ale to je zpsobeno
zv enmi marketingovmi a odbytovmi náklady na podporu prodeje produkt v posledním tvrtletí.
Tak jako na celém trhu dochází i ke zhor ování úvrového portfolia, ale ne takovm tempem jako
celého trhu. MSS je schopna tento proces ídit, a proto je uveden vvoj v souladu s oekávanm
vvojem.
MSS se aktivn pipravuje na pípadné zmny zákona o stavebním spoení a mo né dopady na cel
systém stavebního spoení projednává s ministerstvem financí a centrální bankou.
Vzhledem k v e uvedenm skutenostem MSS nepedpokládá vznamné odchylky od hlavních cíl
stanovench pro rok 2010.
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eskomoravská stavební spo itelna, a.s.
Mezitímní úetní závrka za období konící 30. ervnem 2010
Podle Mezinárodního úetního standardu IAS 34 Mezitímní úetní vkaznictví ve zn ní p ijatém
Evropskou unií
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VKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ KONÍCÍ 30. ERVNEM 2010
Podle Mezinárodního úetního standardu IAS 34 Mezitímní úetní v kaznictví ve znní pijatém
Evropskou unií
Poznámka

(tis. K)

1-6 2010

1-6 2009

3 552 758
- 1 749 382

3 301 486
-1 734 833

1 803 376

1 566 653

472 967
- 136 087

442 426
-128 351

336 880

314 075

- 39
2 268
6 806

-353
0
7 081

9 035

6 728

- 227 532
- 229 477
- 86 404
0

-260 849
-251 896
-87 443
0

- 543 413

- 600 188

Ztráty ze znehodnocení

- 211 846

-123 226

Zisk / ztráta ped zdan ním

1 394 032

1 164 042

Da z píjmu

- 229 816

-183 544

Zisk za ú etní období

1 164 216

980 498

Úrokové v nosy
AI náklady
Úrokové

4
5

ist úrokov v nos
6
6

V nosy z poplatk a provizí
Náklady na poplatky a provize
ist v nos z poplatk a provizí
Kurzové rozdíly
isté realizované zisky
isté ostatní v nosy

7

Provozní v nosy
8
9

Náklady na zamstnance
V eobecné správní náklady
Odpisy a amortizace
Rezervy
Provozní náklady

10

Zisk za ú etní období
Pipadající vlastníkm mateské spolenosti:
eskoslovenská obchodní banka, a.s.
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Píloha tvoí nedílnou souást této úetní závrky.

15

1 164 216

980 498

640 319
523 897
1 164 216

539 274
441 224
980 498

VKAZ O ÚPLNÉM HOSPODÁSKÉM VSLEDKU ZA OBDOBÍ
KONÍCÍ 30. ERVNEM 2010
Podle Mezinárodního ú etního standardu IAS 34 Mezitímní ú etní v kaznictví ve znní pijatém
Evropskou unií

(tis. K )

1-6 2010

1-6 2009

1 164 216

980 498

istá (ztráta) / zisk z realizovateln ch finan ních aktiv
Da z píjmu vypl vající z ostatního úplného hospodáského
v sledku

-7 026

54 067

1 335

-9 791

Ostatní úpln hospodásk vsledek za úetní období, po dani

-5 691

44 276

1 158 525

1 024 774

637 189
521 336
1 158 525

563 626
461 148
1 024 774

Zisk za úetní období

Úpln hospodásk vsledek za úetní období, po dani
Pipadající vlastníkm mateské spole nosti:
eskoslovenská obchodní banka, a.s.
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Píloha tvoí nedílnou sou ást této ú etní závrky.
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VKAZ O FINANNÍ SITUACI K 30. ERVNU 2010
Podle Mezinárodního ú etního standardu IAS 34 Mezitímní ú etní v kaznictví ve znní pijatém
Evropskou unií

(tis. K )

Poznámka

AKTIVA
Pokladní hotovost a pohledávky v i centrálním bankám
Realizovatelná finan ní aktiva
Finan ní investice dr ené do splatnosti
Úvry a pohledávky
Pozemky, budovy a zaízení
Nehmotná aktiva
Ostatní aktiva

12
12
13

Aktiva celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
Finan ní závazky v zstatkové hodnot
Závazky ze splatné dan
Závazky z odlo ené dan
Ostatní závazky
Rezervy

14

Závazky celkem
Základní kapitál
Zákonn rezervní fond
Nerozdlen zisk
Oceovací rozdíly z realizovateln ch finan ních aktiv
Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem
Píloha tvoí nedílnou sou ást této ú etní závrky.
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15

30.6.2010

31.12.2009

2 414 024
14 461 461
11 660 603
135 685 108
723 284
180 829
105 249

2 617 046
16 272 181
11 450 565
129 930 236
751 782
181 044
223 058

165 230 558

161 425 912

155 410 615
90 396
95 494
751 206
8 662

151 451 480
116 512
75 583
797 455
8 662

156 356 373

152 449 692

1 500 000
2 108 262
4 942 349
323 574

1 500 000
1 688 074
5 458 881
329 265

8 874 185

8 976 220

165 230 558

161 425 912

VKAZ ZMN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ
KONÍCÍ 30. ERVNEM 2010
Podle Mezinárodního ú etního standardu IAS 34 Mezitímní ú etní v kaznictví ve zn ní pijatém
Evropskou unií

(tis. K )
1. ledna 2009

Základní

Zákonn

Nerozd len

Oce ovací

Vlastní

kapitál
(Poznámka:
15)

rezervní
fond1)

zisk

rozdíly
(Poznámka:
15)

kapitál
celkem

1 500 000 1 188 074

4 779 240

181 039

7 648 353

Úpln v sledek za ú etní období

0

500 000

480 498

44 276

1 024 774

Dividendy akcionám Spoitelny
(Poznámka: XX)

0

0

-800 000

0

-800 000

30. erven 2009

1 500 000 1 688 074

4 459 738

225 315

7 873 127

1. ledna 2010

1 500 000 1 688 074

5 458 881

329 265

8 976 220

744 028

-5 691

1 158 525

0 -1 260 560

0

-1 260 560

323 574

8 874 185

Úpln v sledek za ú etní období

0

Dividendy akcionám Spoitelny
(Poznámka: XX)

0

30. erven 2010
(1)

420 188

1 500 000 2 108 262

4 942 349

Zákonn rezervní fond je tvoen kumulovan mi pevody z nerozd leného zisku v souladu s esk m obchodním zákoníkem.
Tento rezervní fond nelze rozd lovat.

Píloha tvoí nedílnou sou ást této ú etní záv rky.
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ZKRÁCEN VKAZ O PEN NÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ KON ÍCÍ
30. ERVNEM 2010
Podle Mezinárodního úetního standardu IAS 34 Mezitímní úetní vkaznictví ve
znní pijatém Evropskou unií
(tis. K)

30.6.2010

30.6.2009

1 394 032
-1 242 280
151 752

1 164 042
-3 825 919
-2 661 877

-319 070

2 982 903

FINANNÍ INNOST
isté pen ní toky z finanní innosti

-1 260 560

-1 400 000

isté sní ení/zv
ekvivalent

-1 427 878

-1 078 974

Hotovost a hotovostní ekvivalenty na poátku roku
isté sní ení/zv ení hotovosti a hotovostních ekvivalent
Hotovost a hotovostní ekvivalenty na konci období

2 410 714
-1 427 878
982 836

2 373 076
-1 078 974
1 294 102

Dodatené informace
Úroky placené
Úroky pijaté

-1 749 382
3 552 758

-1 734 833
3 301 486

PROVOZNÍ INNOST
Zisk ped zdanním
Úpravy
isté pen ní toky z provozní innosti
INVESTINÍ INNOST
isté pen ní toky z investiní innosti

ení hotovosti a hotovostních

Píloha tvoí nedílnou souást této úetní závrky.

19

PÍLOHA ÚETNÍ ZÁVRKY ZA OBDOBÍ KONÍCÍ 30. ERVNEM
2010
Podle Mezinárodního úetního standardu IAS 34 Mezitímní úetní v kaznictví ve znní pijatém
Evropskou unií

1) ÚVOD
eskomoravská stavební spoitelna, a.s. (dále jen „Spoitelna“) je akciová spolenost, která vznikla
dne 26. 6. 1993 a sídlí v Praze 10, Vinohradská 3218/169, PS 100 17, eská republika. Identifikaní
íslo organizace je 49241397.
innost Spoitelny spoívá v poskytování stavebního spoení ve smyslu zákona . 96/1993 Sb.,
o stavebním spoení a podpoe stavebního spoení ve znní zákona . 423/2003 Sb. na území
republiky.

eské

Mateskou spoleností je eskoslovenská obchodní banka, a.s. (dále jen „ SOB, a.s.“). Spoitelna je
souástí konsolidaního celku SOB.
KBC Bank NV je mateskou spoleností SOB.

2) ÚETNÍ POSTUPY
Mezitímní úetní závrka by mla b t hodnocena spolu s roní úetní závrkou k 31. prosinci 2009,
která byla sestavena podle CAS(eské úetní standardy). Pechod z CAS na IFRS je podrobn
popsán v následující kapitole.

2.1 P echod na IFRS k datu 1.1.2010
Spoitelna vydala tuzemskou emisi kótovan ch zaknihovan ch dluhopis na doruitele s v nosem na
bázi diskontu a splatností v roce 2020 v pedpokládané jmenovité hodnot emise do 1 000 000 000
K.
K datu emise (tj. 13. 1. 2010) vydala Spoitelna dluhopisy tvoící emisi v celkové jmenovité hodnot
10 000 000 K.
eská národní banka pidlila dluhopism tvoícím Emisi ISIN CZ0003702250 a schválila Prospekt
a emisní podmínky rozhodnutím .j. 2009/9773/570, ze dne 9. 12. 2009, které nabylo právní moci dne
10. 12. 2009.
V souladu s vydáním emise dluhopis a v souladu se Zákonem o úetnictví Spoitelna k datu 1. 1.
2010 implementovala IFRS (mezinárodní standardy úetního v kaznictví).
Rozdíly k datu pechodu mezi CAS (eské úetní standardy) a IFRS byly zaútovány jako úpravy
vlastního kapitálu (nerozdleného zisku) v souladu s IFRS 1 (První pijetí Mezinárodních standard
úetního v kaznictví).
Porovnání mezi CAS a IFRS na úrovni v kazu o finanní situaci k 31. prosinci 2009 a v kazu zisku
a ztráty za rok konící 31. prosincem 2009 je uvedeno v pehledu ní e.
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REKONCILIACE VKAZU O FINANNÍ SITUACI K 31. PROSINCI 2009
(tis. K )

Poznámka

CAS

2.1 c
2.1 e
2.1 d

2 617 046
16 272 181
11 450 565
129 555 423
110 899
747 002
181 044
223 058

AKTIVA
Pokladní hotovost a pohledávky v i centrál. bankám
Realizovatelná finan ní aktiva
Finan ní investice dr ené do splatnosti
Úvry a pohledávky
Pohledávky z odlo ené dan
Pozemky, budovy a zaízení
Nehmotná aktiva
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
Finan ní závazky v zstatkové hodnot
Závazky ze splatné dan
Závazky z odlo ené dan
Ostatní závazky
Rezervy

2.1 c,g
2.1 e
2.1 a,b,f
2.1 g

Závazky celkem
Základní kapitál
Zákonn rezervní fond
Nerozdlen zisk
Oceovací rozdíly z realizovateln ch finan ních aktiv

2.1 f
2.1 a-e

Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem
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Úprava

374 813
-110 899
4 780

IFRS
2 617 046
16 272 181
11 450 565
129 930 236
0
751 782
181 044
223 058

161 157 218

268 694

161 425 912

150 966 866
116 512
0
729 028

484 614
75 583
68 427

151 451 480
116 512
75 583
797 455

1 095 169

-1 086 507

8 662

152 907 575

-457 883

152 449 692

1 500 000
1 727 293
4 693 085
329 265

-39 219
765 796

1 500 000
1 688 074
5 458 881
329 265

8 249 643

726 577

8 976 220

161 157 218

268 694

161 425 912

REKONCILIACE VKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONÍCÍ
31. PROSINCEM 2009
Poznámka

(tis. K)

2.1 c
2.1 c

Úrokové vnosy
Úrokové náklady

CAS

2.1 c
2.1 c

IFRS

6 757 249
-3 315 145

-54 171
-4 245

6 703 078
-3 319 390

3 442 104

-58 416

3 383 688

1 864 319
-1 617 545

-901 250
1 278 398

963 069
-339 147

246 774

377 148

623 922

- 519

ist úrokov v nos
Vnosy z poplatk a provizí
Náklady na poplatky a provize

Úprava

ist v nos z poplatk a provizí

-519

Kurzové rozdíly
isté ostatní vnosy

19 334

0
0

19 334

Provozní v nosy

18 815

0

18 815

-544 719
-573 659
-169 801
2 923

-48 603
-400
4 780
0

-593 322
-574 059
-165 021
2 923

-1 285 256

-44 223

-1 329 479

-361 933

86 486

-275 447

2 060 504

360 995

2 421 499

- 379 756

-62 102

-441 858

1 680 748

298 893

1 979 641

2.1 a,b
2.1 a,b
2.1 d

Náklady na zamstnance
V eobecné správní náklady
Odpisy a amortizace
Rezervy
Provozní náklady

2.1

Ztráty ze znehodnocení
Zisk / ztráta ped zdan ním

2.1 e

Da z píjmu
Zisk za ú etní období

Rozdíly se tkaly následujících oblastí:
a) Ú tování a vykazování píd lu do zam stnaneckého fondu
Zamstnaneck fond byl podle metodiky CAS vykazován jako souást vlastního kapitálu a pohyby
zamstnaneckého fondu jako zmny vlastního kapitálu, podle metodiky IFRS pedstavuje závazek
vi zamstnancm a souást personálních náklad. K 1. 1. 2010 se zv ily ostatní závazky
(dohadná poloka pasivní) o ástku 22 306 tis. K a sníil se nerozdlen zisk o ástku 22 306 tis.
K.
b) Ú tování a vykazování tantiém lenm pedstavenstva a dozor í rady
Tantiémy lenm pedstavenstva a dozorí rady byly podle metodiky CAS útovány a vypláceny
pímo z vlastního kapitálu na základ rozhodnutí akcioná o rozdlení zisku, podle metodiky IFRS
pedstavují závazek vi lenm pedstavenstva a dozorí rady a souást personálních náklad.
K 1. 1. 2010 se zv ily ostatní závazky (dohadná poloka pasivní) o ástku 6 902 tis. K a sníil se
nerozdlen zisk o ástku 6 902 tis. K.
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c) Ú tování a vykazování zm ny zstatkové hodnoty vklad od klient a úv r klientm
pi pou ití metody efektivní úrokové míry
Vklady od klient a úvry poskytnuté klientm byly podle metodiky CAS vykazovány v nominální
hodnot sní ené o opravné polo ky, související poplatky a provize byly útovány pímo do náklad
nebo vnos v okam iku zaplacení. Podle metodiky IFRS jsou vklady od klient a úvry poskytnuté
klientm vykazovány v zstatkové hodnot s pou itím metody efektivní úrokové míry. Z tohoto
dvodu se vklady od klient (finanní závazky v zstatkové hodnot) k 1. 1. 2010 sní ily o ástku
601 893 tis. K, stavební úvry (úvry a pohledávky) se zv ily o ástku 40 912 tis. K a peklenovací
úvry (úvry a pohledávky) se zv ily o ástku 333 901 tis. K. Úvry a pohledávky se tedy zv ily
celkem o 374 813 tis. K. V dsledku toho se zv il nerozdlen zisk o 976 706 tis. K (601 893 tis.
K + 40 912 tis. K + 333 901 tis. K).

d) Ú tování a vykazování zstatkové hodnoty budovy v dsledku rozd lení jejích ástí na
komponenty
Podle metodiky IFRS jsou od 1. 1. 2010 jednotlivé ásti budovy Spoitelny rozdleny na komponenty
s rznou dobou ivotnosti. Tyto komponenty se odepisují samostatn. K datu 1. 1. 2010 se zv ila
zstatková hodnota hmotného majetku (pozemky, budovy a zaízení) o ástku 4 780 tis. K.
V dsledku toho se zv il nerozdlen zisk o 4 780 tis. K.
e) Ú tování a vykazování hodnoty odlo ené dan v závislosti na zm n zstatkové
hodnoty vklad a úv r a zm n zstatkové hodnoty budovy
V závislosti na zmn zstatkové hodnoty vklad a úvr a zmn zstatkové hodnoty budovy se
sní ila k datu 1. 1. 2010 odlo ená daová pohledávka o ástku 186 482 tis. K. Odlo ená daová
pohledávka byla zmnna na odlo en daov závazek. V dsledku toho se sní il nerozdlen zisk
také o ástku 186 482 tis. K. Dopad z titulu zmny zstatkové hodnoty vklad a úvr byl 185 574
tis. K a dopad z titulu zmny zstatkové hodnoty budovy byl 908 tis. K.
f)

Zm na vykazování zam stnaneckého fondu

Podle metodiky IFRS je od 1. 1. 2010 zstatek zamstnaneckého fondu vykázán nikoliv jako souást
vlastního kapitálu, ale jako souást ostatních závazk (závazky vi zamstnancm). Sní ily se
ostatní fondy ze zisku o ástku 39 219 tis. K a zv ily se ostatní závazky (závazky vi
zamstnancm) o ástku 39 219 tis. K.
Nerozdlen zisk se v dsledku této operace nezmnil.
g) Zm na vykazování závazku z úrokového zv hodn ní
Podle metodiky IFRS je od 1. 1. 2010 závazek z úrokového zvhodnní vykázán nikoliv jako rezerva,
ale jako finanní závazek v zstatkové hodnot. Sní ily se rezervy (1 086 507 tis. K) a zv ily se
závazky v zstatkové hodnot (1 086 507 tis. K).
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Zm na vlastního kapitálu je zobrazena v následující tabulce:

Z statek k 31. 12. 2009
(CAS)
Pídl do zamstnaneckého
fondu
Tantiémy l. pedstavenstva
a dozorí rady
Zmna zstatkové hodnoty
vklad a úvr
Zmna zstatkové hodnoty
budovy
Zmna odlo ené dan
Zmna vykazování
zamstnaneckého fondu
Z statek k 1. 1. 2010 (IFRS)

Základní Zamstn.
kapitál
fond
tis. K
tis. K
1 500 000
39 219

Ostatní
rezervní Povinné
Vlastní
kapitál
fondy rezervní Oceovací Nerozdlen
fondy
rozdíly
zisk
ze zisku
celkem
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
tis. K
1 388 074 300 000
329 265
4 693 085 8 249 643

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-22 306
-6 902

-22 306
-6 902

0

0

0

0

0

976 706

976 706

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 780
-186 482

4 780
-186 482

0

-39 219

0

0

0

0

-39 219

1 500 000

0

1 388 074

300 000

329 265

5 458 881 8 976 220

Údaje v této mezitímní p íloze za rok 2009 byly zm n ny tak, aby byly srovnatelné s údaji za
rok 2010 v souladu s IFRS.
Sesouhlasení zisku mezi CAS k 31.12.2009 a IFRS k 31.12.2009 (v tis. K ):
Zisk podle CAS k 31.12.2009
Zv ení zisku (zru ení tvorby opravné polo ky zaútované v CAS v roce 2009, která
byla dle metodiky IFRS vykázána ji v roce 2008)
Zv ení zisku (kapitalizace poplatk a provizí v dsledku vykazování vklad a úvr
v zstatkové hodnot s pou itím efektivní úrokové míry)
Zv ení zisku (jednorázov pípis majetku v souvislosti s vykazováním hodnoty
budovy v rozdlení na komponenty s rznou dobou ivotnosti)
Sní ení zisku (náklady – tantiémy len pedstavenstva a dozorí rady – rok 2008,
které se podle IFRS útují jako náklady Spoitelny, nikoliv jako rozdlení zisku)
Sní ení zisku (náklady – pídl do zamstnaneckého fondu – rok 2008, kter se
podle IFRS útuje jako náklad Spoitelny, nikoliv jako rozdlení zisku)
Sní ení zisku (náklady – tantiémy len pedstavenstva a dozorí rady – rok 2009,
které se podle IFRS útují jako náklady Spoitelny, nikoliv jako rozdlení zisku)
Sní ení zisku (náklady-pídl do zamstnaneckého fondu – rok 2009, kter se podle
IFRS útuje jako náklad Spoitelny, nikoliv jako rozdlení zisku)
Sní ení zisku (úprava odlo ené dan v dsledku kapitalizace poplatk a provizí,
jednorázového pípisu majetku a rozpu tní opravnch polo ek)
Zisk podle IFRS k 31.12.2009

1 680 747
86 487
318 731
4 780
-7 194
-12 600
-6 902
-22 306
-62 102
1 979 641

2.2 Základní zásady vedení úetnictví
Mezitímní úetní závrka byla sestavena na základ ocenní v poizovacích cenách upravench o
pecenní realizovatelnch cennch papír vykazovanch v reálné hodnot. Úetní závrka je
vyjádena v tisících korun eskch (tis. K), které jsou pro Spoitelnu mnou vykazování. Píprava
úetní závrky je po adována zákonem o úetnictví.
Prohláení o shod
Mezitímní úetní závrka Spoitelny byla sestavena v souladu s Mezinárodním úetním standardem
IAS 34 Mezitímní úetní vkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií.
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2.3 V znamné ú etní p edpoklady a odhady
Pi urení ástek zachycench v úetní závrce v procesu aplikace úetních pravidel vedení
Spoitelny posoudilo a provedlo odhady v následujících nejvznamnjích oblastech:
Reálná hodnota finan ních nástroj
Pokud nelze urit reálné hodnoty finanních aktiv a finanních závazk vykázanch ve vkazu
o finanní situaci z aktivních trh, jsou jejich reálné hodnoty ureny vyuitím rznch oceovacích
technik, které zahrnují pouití matematickch model. V pípadech, kdy je to moné, jsou vstupy do
tchto model brány z pozorování trh. Pokud to vak není moné, je teba pi stanovení reálnch
hodnot pouít urit stupe odborného odhadu. Pi tomto posouzení je teba brát v úvahu kredit,
likviditu a modelové vstupy jako jsou korelace a volatilita finanních nástroj uzavench na delí
období.
Sníení hodnoty finan ních nástroj
Ke kadému rozvahovému dni Spoitelna posuzuje, zda by nemlo bt do vkazu zisku a ztráty
zaútováno sníení hodnoty jejích finanních nástroj. Pi odhadu ástky a asování budoucích
penních tok potebnch pro urení poadovaného sníení hodnoty je pedevím nutné vyuít
úsudku vedení. Taková posouzení jsou zaloena na mnoha rznch pedpokladech a skutené
vsledky mohou bt odliné.
Krom specifickch opravnch poloek tvoí Spoitelna také portfoliové opravné poloky proti skupin
úvr, ke kterm není identifikována specifická tvorba opravnch poloek.
Odloené da ové pohledávky
Vechny odloené daové pohledávky jsou zachyceny ve vi, kterou bude pravdpodobn moné
realizovat proti oekávanm zdanitelnm ziskm v budoucnosti. Pi urení ástky vykázané odloené
daové pohledávky je teba pouít odborného posouzení vedení zaloeného na pravdpodobném
asování a vi budoucích zdanitelnch zisk spolen s budoucími daov plánovacími strategiemi.

2.4 D le ité ú etní postupy
Níe jsou uvedeny základní úetní postupy pouité pi píprav tchto finanních vkaz.
1) Cizí m ny
Majetek a závazky poízené v cizí mn se oceují v eskch korunách (v kurzu platném ke dni jejich
vzniku) a k rozvahovému dni byly ocenny kurzem platnm k 30.6. vyhláenm eskou národní
bankou. Vekeré kurzové zisky a ztráty z penních poloek jsou vykázány v kurzovch rozdílech.
2) Finan ní nástroje - zaú tování a odú tování
Finanní aktiva a závazky jsou zachyceny ve vkazu o finanní situaci, vstoupí-li Spoitelna do
smluvního vztahu tkajícího se finanního nástroje, s vjimkou nákup a prodej finanních aktiv
s obvyklm termínem dodání (viz dále). Finanní aktivum je odútováno z vkazu o finanní situaci,
kdy Spoitelna ztratí pevodem nebo uplynutím doby smluvní práva na penní toky, které se vztahují
k tomuto aktivu (nebo k ásti tohoto aktiva). Tento pevod musí splovat kriteria odútování. K pevodu
dojde, kdy Spoitelna bu: (a) pevede smluvní práva na penní toky; nebo (b) ponechá si práva na
penní toky a zárove pijme smluvní závazek platit tyto toky tetí stran. Po pevodu aktiva
Spoitelna zhodnotí, do jaké míry si ponechala rizika a uitky plynoucí z vlastnictví pevedeného
aktiva. Pokud v podstat vechna rizika a uitky byly pevedeny, aktivum je odútováno. Pokud
v podstat vechna rizika a uitky nebyly ani ponechány ani pevedeny, Spoitelna zhodnotí, zda si
zachovala kontrolu nad aktivem. Pokud si kontrolu nezachovala, aktivum je odútováno. Pokud si
Spoitelna ponechala kontrolu nad aktivem, nadále ho vykazuje v rozsahu své trvající
spoluodpovdnosti. Finanní závazek je odútován z vkazu o finanní situaci, kdy je povinnost
uvedená ve smlouv splnna, zruena nebo skoní její platnost.
Nákup nebo prodej finanního aktiva s obvyklm termínem dodání je transakce provedená v asovém
rámci obecn stanoveném smrnicí nebo konvencí konkrétního trhu. U vech kategorií finanních
aktiv Spoitelna vykazuje nákupy a prodeje s obvyklm termínem dodání k datu vypoádání. Pi pouití
data vypoádání je finanní aktivum ve vkazu o finanní situaci zaútováno nebo odútováno ke dni,
kdy je fyzicky pevedeno na Spoitelnu nebo ze Spoitelny (“datum vypoádání“). Datum, ke kterému
Spoitelna vstupuje do smluvního vztahu v rámci nákupu finanního aktiva, nebo datum, ke kterému
Spoitelna ztrácí kontrolu nad smluvními právy na základ prodeje tohoto finanního aktiva, se obecn
nazvá “datum uskutenní obchodu“. Pro realizovatelná finanní aktiva se pohyby reálné hodnoty
mezi „datem uskutenní obchodu“ a „datem vypoádání“ v souvislosti s nákupy a prodeji vykazují
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v Oceovacích rozdílech z realizovatelnch finanních aktiv. Ke dni vypoádání je vsledné finanní
aktivum nebo závazek vykázán ve vkazu o finanní situaci v reálné hodnot.
3) Finanní nástroje - poátení zaútování a následné oceování
Klasifikace finanních nástroj závisí na úelu, pro kter byly tyto finanní nástroje poízeny, a jejich
charakteristikách. Vechny finanní nástroje jsou prvotn ocenny v reálné hodnot k datu poízení
navené o transakní náklady.
(i)

Investice drené do splatnosti

Investice drené do splatnosti jsou nederivátová finanní aktiva s danmi nebo pedpokládanmi
platbami a s pevnou splatností, které vedení Spoitelny zamlí a zárove je schopno dret a do
jejich splatnosti. Pokud by Spoitelna prodala vtí ne nevznamn objem aktiv drench do
splatnosti, celá kategorie aktiv drench do splatnosti bude zruena a reklasifikována jako
realizovatelná aktiva.
Investice drené do splatnosti jsou následn vykazovány v zstatkové hodnot s pouitím metody
efektivní úrokové míry mínus pípadné sníení jejich hodnoty. Pi vpotu zstatkové hodnoty se
berou v úvahu vechny diskonty nebo prémie spojené s poízením a poplatky, které tvoí nedílnou
souást efektivní úrokové míry. Amortizace se vykazuje v Úrokovch vnosech. Ztráty ze sníení
hodnoty tchto aktiv se vykazují ve vkazu zisku a ztráty ve Ztrátách ze znehodnocení.
(ii)

Úv ry a pohledávky

Úvry a pohledávky jsou nederivátová finanní aktiva s danmi nebo pedpokládanmi platbami, která
nejsou kótována na aktivním trhu a Spoitelna neplánuje s danm finanním aktivem obchodovat.
Úvry a pohledávky jsou následn vykazovány v zstatkové hodnot s pouitím metody efektivní
úrokové míry mínus pípadné sníení jejich hodnoty. Pi vpotu zstatkové hodnoty se berou v úvahu
vechny diskonty, prémie, poplatky a transakní náklady, které tvoí nedílnou souást efektivní
úrokové míry. Amortizace se vykazuje v Úrokovch vnosech. Ztráty ze sníení hodnoty tchto aktiv
se vykazují ve vkazu zisku a ztráty ve Ztrátách ze znehodnocení.
(iii)

Realizovatelná finanní aktiva

Realizovatelná finanní aktiva jsou taková aktiva, která byla do této kategorie zaazena nebo která
nebyla klasifikována jako finanní aktiva vykazována v reálné hodnot do zisku nebo ztráty, drená do
splatnosti nebo úvry a pohledávky.
Realizovatelná finanní aktiva jsou následn vykazována v reálné hodnot. Nerealizované zisky a
ztráty se vykazují v Oceovacích rozdílech z realizovatelnch finanních aktiv po zdanní, do
okamiku odútování finanního aktiva nebo sníení jeho hodnoty, kdy je kumulovan zisk nebo ztráta
díve vykázaná ve vlastním kapitálu zaútována do vkazu zisku a ztráty. V pípad, e jsou
realizovatelná aktiva prodána, nerealizované zisky nebo ztráty vykázané v Oceovacích rozdílech
z realizovatelnch finanních aktiv jsou stornovány a vykázány v istém zisku / ztrát
z realizovatelnch finanních aktiv. Pijaté úroky z realizovatelnch aktiv jsou vypoteny s pouitím
efektivní úrokové míry a jsou vykázané samostatn do istého vnosu z úrok.
(iv)

Finanní závazky v z statkové hodnot

Finanní závazky v zstatkové hodnot jsou nederivátové finanní závazky vzniklé ze smluvních
uspoádání, na jejich základ má Spoitelna závazek bu dodat protistran penní prostedky nebo
jiné finanní aktivum.
Tyto finanní závazky jsou následn vykazovány v zstatkové hodnot s vyuitím metody efektivní
úrokové míry. Pi vpotu zstatkové hodnoty se berou v úvahu vechny diskonty nebo prémie
spojené s emisí a náklady, které tvoí nedílnou souást efektivní úrokové míry.
4) Repo a reverzní repo obchody
Cenné papíry prodané na základ smluv o zptné koupi k pedem urenému datu (repo obchody)
zstávají vykázány ve vkazu o finanní situaci. Odpovídající pijaté zdroje jsou v souladu s
ekonomickou podstatou vykazovány jako pijaté úvry ve Finanních závazcích v zstatkové hodnot.
Rozdíl mezi prodejní a zptnou kupní cenou se útuje jako úrokov náklad a asov se rozliuje po
dobu ivotnosti smlouvy.
Naopak cenné papíry koupené na základ smluv o zptném prodeji k pedem urenému datu
(reverzní repo obchody) nejsou vykazovány ve vkazu o finanní situaci. Poskytnuté plnní je
vykazováno v Úvrech a pohledávkách. Rozdíl mezi nákupní a zptnou prodejní cenou se útuje jako
úrokov vnos a asov se rozliuje po dobu ivotnosti smlouvy.
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5) Reálná hodnota
Reálná hodnota finanního nástroje pedstavuje hodnotu, za kterou me bt aktivum smnno nebo
závazek vypoádán mezi obeznámenmi smluvními stranami za bnch trních podmínek. Finanní
nástroje klasifikované jako realizovatelná finanní aktiva jsou oceovány reálnou hodnotou s pouitím
kótovanch trních cen, jestlie je publikovaná cena kótovaná na aktivním veejném trhu. U finanních
nástroj, které nejsou obchodovány na aktivních veejnch trzích, jsou jejich reálné hodnoty
odhadnuty s pouitím model oceování, kótovanch cen nástroj s podobnmi charakteristikami
nebo diskontovanch penních tok. Tyto metody odhadu reálné hodnoty jsou znan ovlivnny
pouitmi pedpoklady vetn diskontní sazby, likvidity a kreditních ukazatel a odhadu budoucích
penních tok.
6) Sníení hodnoty finanních aktiv
Ke kadému rozvahovému dni Spoitelna posuzuje, zda existují objektivní dkazy potvrzující,
e hodnota finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv byla sníena. Hodnota finanního aktiva
nebo skupiny finanních aktiv se sníí nebo ke ztrátám ze sníení hodnoty dojde pouze tehdy, kdy
existuje objektivní dkaz sníení hodnoty v dsledku jedné nebo více událostí, ke kterm dolo po
prvotním zaútování aktiva („ztrátová událost“), a kdy tato ztrátová událost (nebo události) má dopad
na odhadované budoucí penní toky finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv, které lze
spolehliv odhadnout. Objektivní dkazy o tom, e dolo ke sníení hodnoty finanního aktiva nebo
skupiny aktiv, zahrnují zjistitelné informace, které má Spoitelna k dispozici a které svdí
o následujících ztrátovch událostech:
- vznamnch finanních problémech emitenta nebo dluníka;
- poruení smlouvy, jako nap. prodlení s platbami úrok nebo jistiny i jejich nezaplacení;
- úlev, udlené vitelem dluníkovi z ekonomickch i jinch právních dvod souvisejících
s finanními obtíemi dluníka, kterou by jinak vitel neudlil;
- pravdpodobnosti konkurzu i jiné finanní restrukturalizace dluníka;
- zániku aktivního trhu pro toto finanní aktivum z dvodu finanních potíí; nebo
- zjistitelnch údajích znaících, e dolo k mitelnému poklesu odhadovanch budoucích penních
tok ze skupiny finanních aktiv od doby prvotního zaútování tchto aktiv, pestoe zatím není
moné tento pokles zjistit u jednotlivch finanních aktiv ve skupin, vetn:
• nepíznivch zmn v platební situaci dluník ve skupin; nebo
• národních nebo místních hospodáskch podmínek, které korelují s prodleními u aktiv ve skupin.
(i)

Finanní aktiva oceovaná v zstatkové hodnot

Spoitelna posoudí, zda existuje objektivní dkaz o sníení hodnoty pro individuáln a spolen
hodnocená finanní aktiva. Jestlie Spoitelna zjistí, e neexistuje ádn objektivní dkaz o sníení
hodnoty individuáln hodnoceného aktiva, a ji je vznamné nebo nikoli, zahrne toto aktivum do
skupiny finanních aktiv s podobnmi charakteristikami úvrovch rizik a spolen je posoudí ohledn
sníení hodnoty. Aktiva, která jsou jednotliv posuzována ohledn sníení hodnoty a u kterch je nebo
nadále bude útována ztráta ze sníení hodnoty, nejsou ve spoleném posuzování sníení hodnoty
zahrnuta.
Jestlie existuje objektivní dkaz o tom, e dolo ke ztrát ze sníení hodnoty u poskytnutch pjek
a jinch pohledávek nebo investic drench do splatnosti, je jsou vedeny v zstatkové hodnot, ve
ztráty se mí jako rozdíl mezi úetní hodnotou aktiva a souasnou hodnotou odhadovanch
budoucích penních tok (vyjma budoucích úvrovch ztrát, ke kterm nedolo) diskontovanch
pvodní efektivní úrokovou mírou finanního aktiva. Úetní hodnota aktiva se sniuje s pouitím útu
opravné poloky. ástka ztráty se zaútuje do vkazu zisku a ztráty. Pokud má úvr nebo investice
drená do splatnosti pohyblivou úrokovou sazbu, jako diskontní sazba pro ocenní jakékoli ztráty ze
sníení hodnoty se pouije stávající efektivní úroková míra stanovená podle dané smlouvy. Vpoet
souasné hodnoty oekávanch budoucích penních tok zajitného finanního aktiva zohleduje
penní toky, které mohou plynout ze zabavení zajitného aktiva, sníené o náklady na získání a
prodej zajitní.
Pro úely kolektivního posouzení sníení hodnoty jsou finanní aktiva seskupována na základ
podobnch rys úvrovch rizik. Tyto vybrané rysy jsou relevantní odhadm budoucích penních
tok skupiny tchto aktiv tím, e svdí o dluníkov schopnosti zaplatit celou splatnou ástku podle
smluvních podmínek posuzovanch aktiv.
Budoucí penní toky ve skupin finanních aktiv, které jsou kolektivn posuzovány na sníení
hodnoty, jsou odhadovány na základ smluvních penních tok z aktiv ve skupin a na základ
historické zkuenosti se ztrátou u aktiv s charakteristikami úvrového rizika podobnmi skupinovm
charakteristikám. Historická zkuenost se ztrátou je pizpsobena na základ bnch dostupnch
údaj za úelem zohlednní úink souasnch podmínek, které neovlivnily období, ke kterému je
historická zkuenost vztaena, a za úelem odstranní úink podmínek historického období, které
v souasnosti neexistují.
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Odhady zmn budoucích pen ních tok skupiny aktiv odrá ejí zmny v souvisejících zjistitelnch
údajích za rzná období a jsou s tmito zmnami ízen konzistentní. Pedpoklady pou ité pro odhad
budoucích pen ních tok jsou Spoitelnou pravideln pezkoumávány s cílem zmen it rozdíly mezi
odhady ztrát a skutenmi ztrátami.
Pokud v následujícím úetním období ztráta ze sní ení hodnoty poklesne a tento pokles je mo né
objektivn vztáhnout k události, která nastala po rozpoznání sní ení hodnoty, bude toto díve
zaútované sní ení hodnoty stornováno prostednictvím útu opravnch polo ek do vkazu zisku
a ztráty.
Pokud je úvr nedobytn, je odepsán proti související opravné polo ce. Takové úvry jsou odepsány
po ukonení v ech nezbytnch procedur a po urení ástky ztráty. Následné vnosy z díve
odepsanch ástek se vykazují ve vkazu zisku a ztráty.
(ii)

Restrukturalizované úvry

Pokud je to mo né, sna í se Spoitelna spí e úvry restrukturalizovat ne pebírat vlastnictví zaji tní.
Toto zahrnuje roz íení platebních podmínek a dohodu o novch podmínkách úvru. Pokud byly
podmínky úvru sjednány znovu, úvr se pestane pova ovat za úvr po splatnosti, ov em rating
klienta nem e bt zlep en pouze na základ restrukturalizace. Vedení prb n hodnotí
restrukturalizované úvry, aby se ujistilo, e byla splnna v echna kritéria a e je pravdpodobné, e
v budoucnu dojde k jejich splacení.
(iii)

Finanní aktiva oceovaná v reálné hodnot

Ke konci ka dého úetního období Spoitelna posuzuje, zda existují objektivní dkazy potvrzující, e
hodnota finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv byla sní ena. V pípad investice do
dluhového nástroje klasifikovaného jako realizovatelné finanní aktivum je tento posuzován na mo né
sní ení hodnoty na základ stejnch kritérií jako v pípad finanních aktiv oceovanch v zstatkové
hodnot. Pokud existují njaké takové dkazy v pípad realizovatelnch finanních aktiv, kumulovaná
ztráta - definovaná jako rozdíl mezi poizovací cenou a souasnou reálnou hodnotou, po odetení
ztráty ze sní ení hodnoty tohoto finanního aktiva pvodn zachycené do zisku nebo ztráty - je
vyjmuta z vlastního kapitálu a zachycena ve vkazu zisku a ztráty. Jestli e se v následujícím období
zv í reálná hodnota dluhového nástroje klasifikovaného jako realizovateln a toto zv ení lze
objektivn vztáhnout k události, ke které do lo po zaútování ztráty ze sní ení hodnoty do zisku nebo
ztráty, ztráta ze sní ení hodnoty se stornuje do vkazu zisku a ztráty.
7) Útování vnos a náklad
Vnosy se útují v rozsahu, ve kterém je pravdpodobné, e ekonomické u itky poplynou do
Spoitelny, a jejich ástka m e bt spolehliv ocenna. K zaútování vnos musí bt splnna
následující kritéria:
(i)

Úrokové vnosy a úrokové náklady

Úrokové vnosy a úrokové náklady ze v ech finanních nástroj oceovanch v zstatkové hodnot
a úrok nesoucích finanních nástroj klasifikovanch jako realizovatelná finanní aktiva jsou
vykazovány ve vkazu zisku a ztráty za pou ití metody efektivní úrokové míry.
Metoda efektivní úrokové míry je zpsob vpotu zstatkové hodnoty finanního aktiva nebo
finanního závazku a piazení úrokového vnosu nebo úrokového nákladu za píslu né období.
Efektivní úroková míra je sazba, která pesn diskontuje odhadované budoucí pen ní platby nebo
píjmy po dobu pedpokládané ivotnosti finanního nástroje, pípadn po krat í období, na istou
úetní hodnotu finanního aktiva nebo finanního závazku. Pi vpotu efektivní úrokové míry
Spoitelna provádí odhad pen ních tok s ohledem na ve keré smluvní podmínky finanního
nástroje, av ak nebere v úvahu budoucí úvrová rizika. Vpoet zahrnuje ve keré poplatky a ástky
zaplacené nebo pijaté mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou souástí efektivní úrokové míry,
transakní náklady a ve keré jiné prémie i diskonty.
(ii)

Vnosy z poplatk a provizí

Vnosy a náklady z poplatk a provizí jsou vykazovány do vnos a náklad okam it.
Vjimku tvoí poplatky a provize, které vstupují do vpotu zstatkové hodnoty aktiv a pasiv
s pou itím metody efektivní úrokové míry.
8) Hotovost a hotovostní ekvivalenty
Pro úely vkazu pen ních tok pedstavují hotovost a hotovostní ekvivalenty zstatky s mén ne
tímsíní splatností od data nabytí, které zahrnují: pokladní hotovost a vklady u emisních bank (mimo
povinnch minimálních rezerv), pohledávky za bankami a závazky k bankám.
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9) Pozemky, budovy a za ízení
Pozemky, budovy a zaízení zahrnují Spoitelnou pou ívané nemovitosti, IT a komunikaní a jiné
stroje a zaízení.
Pozemky se vykazují v poizovací cen. Budovy a zaízení jsou vykazovány v poizovací cen sní ené
o oprávky a pípadné znehodnocení. Zstatková hodnota aktiv a jejich ivotnost jsou kontrolovány
k rozvahovému dni a pípadn upraveny.
Odpisy jsou poítány lineární metodou tak, aby byla odepsána poizovací cena ka dého aktiva na jeho
zbytkovou hodnotu po dobu jeho pedpokládané ivotnosti za následující období:
Budovy a jejich komponenty
IT vybavení
Kanceláské vybavení
Ostatní

15-50 let
4 roky
6-10 let
4-30 let

Zisky a ztráty plynoucí z úbytk aktiv se urí jako rozdíl mezi prodejní cenou a jejich úetní
zstatkovou hodnotou a jsou zahrnuty v isté hodnot do istch ostatních vnos.
Odepisovaná aktiva jsou pezkoumávána na sní ení hodnoty k rozvahovému dni nebo kdykoliv
nastanou události nebo zmny podmínek, které by mohly znamenat, e úetní hodnota nemusí bt
zptn získatelná. Úetní hodnota je odepsána okam it na zptn získatelnou hodnotu, pokud je
úetní hodnota aktiva vy í ne odhadovaná zptn získatelná hodnota. Zptn získatelná hodnota je
ta vy í z reálné hodnoty sní ené o náklady spojené s prodejem a z hodnoty z u ívání.
Jednotlivé ásti budovy Spoitelny jsou rozdleny na komponenty s rznou dobou
komponenty se odepisují samostatn.

ivotnosti. Tyto

10) Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva zahrnují Spoitelnou pou ívan software, licence a jiná nehmotná aktiva.
Nehmotná aktiva jsou vykazována v poizovací cen sní ené o oprávky a pípadné znehodnocení.
Zstatková hodnota aktiv a jejich ivotnost jsou kontrolovány k rozvahovému dni a pípadn upraveny.
Odpisy softwaru a jinch nehmotnch aktiv jsou poítány lineární metodou tak, aby byla odepsána
poizovací cena ka dého aktiva na jeho zbytkovou hodnotu po dobu jeho pedpokládané ivotnosti za
následující období:
Software
Ostatní nehmotná aktiva

4 roky
5 let

Zisky a ztráty plynoucí z úbytk aktiv se urí jako rozdíl mezi prodejní cenou a jejich úetní
zstatkovou hodnotou a jsou zahrnuty v isté hodnot do istch ostatních vnos.
11) D chodové poitky zamstnanc
Dchody jsou vypláceny prostednictvím systému dchodového zabezpeení eské republiky
zamstnancm s trvalm pobytem a jsou financovány z píspvk sociálního poji tní
od zamstnanc a zamstnavatel, které jsou odvozeny z plat.
Krom píspvk odvádnch zamstnanci pispívá Spoitelna na píspvkov definované penzijní
pipoji tní zamstnanc nad rámec zákonného sociálního zabezpeení. Píspvky jsou vykázány ve
vkazu zisku a ztráty v okam iku jejich úhrady.
12) Rezervy
Rezervy jsou vykázány v pípad, e Spoitelna má souasné smluvní nebo mimosmluvní závazky
vyplvající z minulch událostí, je vysoce pravdpodobné, e dojde k odtoku ekonomickch prostedk
za úelem vypoádání závazku, a m e bt proveden spolehliv odhad v e závazku.
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13) Závazek z úrokového zv hodn ní
Spoitelna útuje o závazku z úrokového zvhodnní. V e tohoto závazku zohleduje souasn
odhad vedení Spoitelny o podílu pátelskch klient (klienti neerpající úvr ze stavebního spoení),
v i úrokového zvhodnní a skuten nabhlé vnosové úroky s mo ností dodateného úrokového
zvhodnní. Závazek je vykázán ve vkazu o finanní situaci v polo ce Finanní závazky
v zstatkové hodnot.
14) Da z p íjm
Da z píjm má dv slo ky: splatnou da a odlo enou da. Splatná da z píjm pedstavuje ástku,
která má bt zaplacena nebo refundována v rámci dan z píjm za píslu né období. Odlo ené
daové pohledávky a závazky vznikají vzhledem k rozdílnému ocenní aktiv a závazk dle zákona
o dani z píjm a jejich úetní hodnot v úetní závrce.
V echny odlo ené daové pohledávky jsou zachyceny ve v i, kterou bude pravdpodobn mo né
realizovat proti oekávanm zdanitelnm ziskm v budoucnosti. Ve finanních vkazech jsou odlo ené
daové pohledávky a závazky zapoítávány, pokud existuje právo provést zápoet.
Odlo ená da vztahující se ke zmn reálné hodnoty realizovatelnch cennch papír, které jsou
útovány pímo do vlastního kapitálu, je té útována pímo do vlastního kapitálu a následn je
vykázána ve vkazu zisku a ztráty spolen s realizovanm nákladem i vnosem.
Spoitelna vykazuje istou odlo enou daovou pohledávku v Pohledávkách z odlo ené dan a ist
odlo en daov závazek v Závazcích z odlo ené dan.
15) Provozní segmenty
Provozní segmenty jsou stanoveny v souladu s nov platnm standardem IFRS 8, kter od 1. ledna
2009 nahradil IAS 14. Provozním segmentem je taková slo ka Spoitelny, která se zabvá
podnikatelskmi aktivitami, v souvislosti s nimi mohou vzniknout vnosy a náklady, provozní vsledky
slo ky jsou pravideln ovovány Spoitelnou za úelem posouzení její vkonnosti a pro ka dou
jednotlivou slo ku jsou k dispozici samostatné údaje.
16) Leasing
Rozhodnutí o tom, zda smlouva je leasingem nebo leasing obsahuje, je zalo eno na ekonomické
podstat transakce a vy aduje posouzení toho, zda splnní závazku ze smlouvy je závislé na pou ití
konkrétního aktiva nebo aktiv a smlouva pevádí právo u ívat toto aktivum.
Spoitelna je nájemcem
Spoitelna uzavírá zejména leasingové smlouvy na operativní pronájem. Celkové platby provedené za
operativní nájem se útují do vkazu zisku a ztráty lineární metodou po dobu trvání pronájmu.
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3) INFORMACE O SEGMENTECH
Spoitelna vykazuje informace o segmentech prvotn podle klientskch segment.
Spoitelna má následující dva reportovací segmenty:
Retailové bankovnictví / Malé a st ední podnikání
Tento segment zahrnuje klientské vklady a poskytnuté úvry ze stavebního spoení.
ALM
Tento segment zahrnuje správu pebytku/nedostatku zdroj retailového bankovnictví.
Metodika alokace vnos a náklad mezi v e uvedené segmenty vychází z toho, e základní funkcí
ALM je provádní efektivní správy pebytku/nedostatku zdroj retailového bankovnictví s cílem
zaji tní proti úrokovému riziku a riziku likvidity. Segment ALM dosahuje proto úrokov zisk pouze ze
správy volného kapitálu a ostatní vnosy/náklady z pebytku/nedostatku zdroj retailového
bankovnictví jsou piazeny do segmentu retailového bankovnictví.
Informace o segmentech podle kategorie klient za rok 2010
Retailové
bankovnictví /
Malé a stední
podnikání

ALM

Celkem

ist úrokov vnos
ist vnos z poplatk a provizí
ist zisk z realizovatelnch finanních aktiv
isté ostatní vnosy

1 534 271
336 880
2 268
6 767

269 105
0
0
0

1 803 376
336 880
2268
6 767

Provozní vnosy
z toho:
Externí provozní vnosy
Interní provozní vnosy

1 880 186

269 105

2 149 291

374 958
1 505 228

0
269 105

374 958
1 774 333

Odpisy a amortizace
Ostatní provozní náklady

-86 404
-454 760

0
-2 249

-86 404
-457 009

Provozní náklady

-541 164

-2 249

-543 413

Ztráty ze znehodnocení – istá tvorba

-211 846

0

-211 846

1 127 176

266 856

1 394 032

-185 823

-43 993

-229 816

941 353

222 863

1 164 216

(tis. K)
Vkaz zisku a ztráty za období konící 30.ervnem
2010

Zisk p ed zdan ním
Da z píjmu
Zisk segmentu

Aktiva a závazky k 30.6.2010
Aktiva celkem

126 314 771

38 915 787 165 230 558

Závazky celkem

156 356 374

0 156 356 374
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Informace o segmentech podle kategorie klient za rok 2009

(tis. K )

Retailové
bankovnictví /
Malé a stední
podnikání

ALM

Celkem

1 335 117
314 075
0
6 728

231 536
0
0
0

1 566 653
314 075
0
6 728

Vkaz zisku a ztráty za období konící 30.ervnem
2009
ist úrokov v nos
ist v nos z poplatk a provizí
ist zisk z realizovateln ch finan ních aktiv
isté ostatní v nosy
Provozní vnosy
z toho:
Externí provozní vnosy
Interní provozní vnosy

1 655 920

231 536

1 887 456

569 630
1 086 290

0
231 536

569 630
1 317 826

Odpisy a amortizace
Ostatní provozní náklady

-87 443
-510 496

0
-2 249

-87 443
-512 745

Provozní náklady

-597 939

-2 249

-600 188

Ztráty ze znehodnocení – istá tvorba

-123 226

0

-123 226

934 755

229 287

1 164 042

-147 390

-36 154

-183 544

787 364

193 134

980 498

Zisk / ztráta p ed zdan ním
Da z píjmu
Zisk / ztráta segmentu

Aktiva a závazky k 31.12. 2009
Aktiva celkem

120 008 597

41 417 315 161 425 912

Závazky celkem

152 449 692

0 152 449 692

32

4) ÚROKOVÉ V NOSY
(tis. K)
Pokladní hotovost a pohledávky vi centrálním bankám
Úvry a pohledávky za
Úvrovmi institucemi
Ostatními klienty
Realizovatelná finanní aktiva
Finanní investice dr ené do splatnosti

1-6 2010

1-6 2009

8 750

17 155

138 416

200 607

2 908 686
278 567
218 339

2 479 055
365 517
239 152

3 552 758

3 301 486

1-6 2010

1-6 2009

0
0
1 749 374
8
0

0
368
1 713 569
0
20 896

1 749 382

1 734 833

1-6 2010

1-6 2009

324 515
78 696
69 756

312 923
71 561
57 942

472 967

442 426

139
31 707
103 132
1 109

150
31 270
95 759
1 172

136 087

128 351

336 880

314 075

1-6 2010

1-6 2009

-183
1 058
3 107
2 956
-1 191
1 059

42
1 377
121
2 820
0
2 721

6 806

7 081

5) ÚROKOVÉ NÁKLADY
(tis. K)
Finanní závazky v zstatkové hodnot
Centrální banky
Úvrové instituce
Ostatní klienti
Emitované dluhopisy
Podízené závazky

6)

IST V NOS Z POPLATK A PROVIZÍ

(tis. K)
V nosy z poplatk a provizí
Správa vklad
Správa úvr
Ostatní
Náklady na poplatky a provize
Platební styk
Píspvek do fondu poji tní vklad
Provize zprostedkovatelm
Ostatní

ist v nos z poplatk a provizí

7)

ISTÉ OSTATNÍ V NOSY

(tis. K)
ist zisk/ztráta z pou ití aktiv jinch ne dr ench k prodeji
Vnosy z pronájm
Vnosy z odepsanch pohledávek
Tr by za stravování
Zisk/ztráta z CP jinch ne dr ench k prodeji
Ostatní
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8) NÁKLADY NA ZAM STNANCE
(tis. K)
Mzdy a platy
Platy a jiné krátkodobé vhody vrcholového managementu
Sociální a zdravotní poji tní
Penzijní a podobné náklady
Ostatní

1-6 2010

1-6 2009

129 314
28 815
57 455
2 273
9 675

148 646
33 935
55 908
2 280
20 080

227 532

260 849

1-6 2010

1-6 2009

52 606
16 221
7 174
58 929
7 056
24 390
30 509
1 450
18 121
13 021

44 136
20 299
3 424
68 724
1 200
35 545
49 809
1 442
20 962
6 355

229 477

251 896

1-6 2010

1-6 2009

211 846

123 226

211 846

123 226

9) VEOBECNÉ SPRÁVNÍ NÁKLADY
(tis. K)
Informaní technologie
Opravy a údr ba
Nájemné
Marketing
Poplatky za odborné slu by
Po tovné
Ostatní provozní vdaje
Cestovné
Podpora obchodním zástupcm
Ostatní

10) ZTRÁTY ZE ZNEHODNOCENÍ
(tis. K)
Ztráty ze znehodnocení úvr a pohledávek

11) DIVIDENDY
O dividendách se útuje a po jejich schválení valnou hromadou v rámci rozdlení zisku. Dne
20.4.2010 byly schváleny dividendy za rok 2009 ve v i 68 028 tis. K na akcii, co pedstavuje
dividendy v celkové v i 1 260 560 tis. K (z toho SOB obdr ela dividendu ve v i 693 308 tis. K a
BSH ve v i 567 252 tis. K).

12) FINAN NÍ INVESTICE
(tis. K)
Realizovatelná finan ní aktiva
Dluhové cenné papíry
asové rozli ení úrokovch vnos
Investice drené do splatnosti
Dluhové cenné papíry
asové rozli ení úrokovch vnos

Finan ní investice

30.6.2010

31.12.2009

14 130 383

16 062 350

331 078

209 831

14 461 461

16 272 181

11 267 767

11 317 917

392 836

132 648

11 660 603

11 450 565

26 122 064

27 722 746

Finanní investice neobsahují dluhové cenné papíry zastavené za úelem repo operací.
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13) ÚVRY A POHLEDÁVKY
(tis. K)

30.6.2010

31.12.2009

Struktura podle kategorie dlu níka
Neúvrové instituce
Úvrové instituce
Retailové bankovnictví

391 448
10 254 176
125 392 648

349 958
10 968 387
119 290 227

Hrubé úvry

136 038 272

130 608 572

-993 053

-787 473

135 045 219

129 821 099

639 889

109 137

135 685 108

129 930 236

30.6.2010

31.12.2009

132 219
44 789 048
108 325 459
989 080

113 027
39 044 323
110 163 271
1 086 507

838 106
23 258
313 445

694 005
179 414
170 933

155 410 615

151 451 480

Opravné polo ky na ztráty z úvr
asové rozli ení úrokovch vnos

14) FINAN NÍ ZÁVAZKY V ZSTATKOVÉ HODNOT
(tis. K)
Závazky ke klientm
Úsporné vklady splatné na po ádání
Úsporné vklady se splatností
Úsporné vklady s vpovdní lhtou
Závazek z úrokového zvhodnní
Závazky z nevyplacench ástek z vypovzench vkladovch út
klient
Závazky z dosud nepiazench plateb klient
Ostatní závazky ke klientm
Finan ní závazky v zstatkové hodnot

15) ZÁKLADNÍ KAPITÁL A OCEOVACÍ ROZDÍLY
Základní kapitál pln upsan a splacen k 30. ervnu 2010 inil 1 500 000 tis. K (31.prosince 2009:
1 500 000 tis. K) a je rozdlen na 20 ks kmenovch akcií v nominální hodnot 75 000 tis. K na akcii.
K 30. ervnu 2010 a k 31. prosinci 2009 nedr ela Spoitelna ádné vlastní akcie.
Ke dni 31. prosince 2009 byla Spoitelna ovládána eskoslovenskou obchodní bankou, a.s., její podíl
ve Spoiteln pedstavoval 55 % a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, její podíl ve Spoiteln
pedstavoval 45 %. Ke dni 31. prosince 2009 byla SOB pímo ovládána KBC Bank NV, její podíl
v SOB pedstavoval 100 % (31. prosince 2009: 100 %). K tému datu byla KBC Bank NV ovládána
spoleností KBC Group NV. Spolenost KBC Group NV tedy nepímo mla rozhodující podíl na ízení
Spoitelny.
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Oce ovací rozdíly
V následující tabulce jsou zobrazeny pohyby Oceovacích rozdíl za roky 2009 a 2010:
Realizovatelná
finanní aktiva

(tis. K)
1. leden 2009

181 039

Ostatní úpln vsledek

44 276

30. erven 2009

225 315

1. leden 2010

329 265

Ostatní úpln vsledek

-5 691

30. erven 2010

323 574

16) PODMÍN NÁ AKTIVA, ZÁVAZKY A ÚV ROVÉ P ÍSLIBY
Úv rové p ísliby
Úvrové písliby Spoitelny byly k 30. ervnu 2010 a k 31. prosinci 2009 následující:
(tis. K)

30.6.2010

31.12.2009

Úvrové písliby

7 931 111

8 014 441

7 931 111

8 014 441

Údaje uvedené ve Zpráv o innosti eskomoravské stavební spoitelny a.s. za 1. pololetí roku 2010
odpovídají skutenosti, nebyly vynechány i zkresleny ádné podstatné okolnosti, které by mohly
ovlivnit pesné a správné posouzení MSS a jí vydanch cennch papír.
V Praze dne 19. srpna 2010
Podpis statutárního zástupce

Ing. Vladimír Staura
pedseda pedstavenstva

Ing. Tomá Jirgl
len pedstavenstva
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