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Factoring ve světě

Factoring ve světovém měřítku dosáhl v roce 2008 v eurovém vyjádření růstu kolem 2 % 
a vykázal tak výrazně nižší meziroční přírůstek oproti minulým letům. Z velké části se na tomto 
zpomalení podílel nástup světové hospodářské krize v průběhu roku 2008 a následné zpomalení 
globální ekonomiky. Projevilo se to především v objemech tuzemského factoringu, který poklesl 
o 0,4 %, nicméně naproti tomu mezinárodní factoring udržel růst a dosáhl přírůstků dokonce 
ve výši přes 20 % -  jeho podíl je však v absolutních číslech relativně nižší. Růst mezinárodního 
factoringu je důkazem, že  v době hospodářské krize factoringové služby zahrnující mj. efektivní 
inkaso pohledávek, a zejména jejich garanční krytí  pro exportéry a importéry na významu.

Celkový obrat factoringového odvětví ve světě dosáhl v roce 2008 objemu 1 325 mld. EUR. 

Společnosti sdružené v asociaci Factors Chain International vykázaly v roce 2008 nárůst 
obratu 4 %, přičemž nejvyššího růstu dosáhly v souladu s celosvětovým trendem produkty 
mezinárodního factoringu: export  + 29 %, import + 28,4 %. Tuzemský factoring členů FCI dosáhl 
ve srovnání s mezinárodním factoringem jen nepatrného růstu o 0,6 %. Jeho podíl v absolutních 
číslech je nadále dominantní, kdy mírně poklesl regresní factoring (- 0,5 %), invoice discounting 
(- 5,9 %) a naopak pohledávky k inkasu dramaticky vzrostly o více než 86 %. 

A v České republice

Dopady globální hospodářské krize se nevyhnuly ani České republice, zejména ve čtvrtém 
čtvrtletí 2008. Nicméně v porovnání se světem vykazoval factoring v ČR i v roce 2008 vyšší růst. 
Navzdory zpomalujícímu HDP České republiky dosáhl souhrnný obrat společností sdružených 
v Asociaci factoringových společností téměř 142 mld. Kč, což představuje meziroční přírůstek 
ve výši 5 %. 

Dominujícím produktem na českém trhu zůstává i nadále regresní financování tuzemských 
pohledávek. V závěru roku 2008 byl však patrný i zvýšený zájem o factoring bezregresní a to 
i v odvětvích (např. automobilový průmysl), kde dříve klientela zpravidla pojistné krytí na 
odběratele nevyžadovala. 

Odkup exportních či importních pohledávek vykazuje mírný nárůst a jeho podíl na celkovém 
objemu činí již téměř 20 %. 

V roce 2008 rovněž nedošlo k žádné výrazné změně, co se týče konkurence. Někteří menší 
hráči trh opustili, avšak trh zůstal stabilní stejně tak jako tržní podíly klíčových factoringových 
společností.
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Profil společnosti

TRANSFINANCE a.s. dlouhodobě patří mezi čelní factoringové společnosti na domácím trhu 
a zaujímá trvale vedoucí postavení v mezinárodním factoringu. 

Základní kapitál společnosti činí 112 mil. Kč. Společnost má dva akcionáře: 50 % vlastní polská 
BRE Bank SA, Polsko a dalších 50 % je ve vlastnictví rakouské Intermarket Bank AG, Rakousko. 
Strategickým akcionářem BRE Bank SA je Commerzbank AG, Německo.

Společnost vlastní dceřinou společnost VARTIMEX, s.r.o., založenou v roce 2000, se sídlem 
v Praze. Tato společnost v roce 2008 nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost.

Od svého založení v roce 1991 je akciová společnost TRANSFINANCE členem největší světové 
asociace factoringových společností – Factors Chain International a zakládajícím členem 
Asociace factoringových společností ČR.

 

Výsledky společnosti

V domácím factoringu společnost dosáhla celkového obratu 15,3 mld. Kč. Vzhledem k expanzi 
ostatních konkurentů, zejména dceřiných společností velkých tuzemských bank,  tržní podíl 
TRANSFINANCE a.s. mírně poklesl na  14,3 %. Převažující formou tuzemského factoringu 
zůstává i nadále regresní forma odkupu, zájem o bezregresní odkup zaznamenával nárůst až 
v závěru roku v souladu s trendem v celém odvětví.

Exportní factoring v roce 2008 zmírnil negativní trend roku 2007,  přičemž se objem obchodů 
v roce 2008 snížil o 7,3 % na 5,7 mld Kč. Z části za tímto výsledkem stálo posilování české 
koruny ale především kvůli nástupu globální finanční krize, která se výrazně promítla do obratů 
tuzemských exportérů. TRANSFINANCE a.s. byly dlouhodobě spolupracující factoringovou 
společností při exportu skla a porcelánu. Ekonomická situace tohoto odvětví měla významný 
vliv na snížení objemu exportního factoringu ve druhém pololetí 2008.  

V odvětví importního factoringu profituje společnost především z dlouholetých stabilních 
kontaktů se svými zahraničními partnery, kteří využívají jejích kvalitních služeb, a navzdory 
poklesu odvětví zůstal v roce 2008 objem obchodů na úrovni roku předchozího, tedy 1,6 mld 
Kč. Tím si společnost zachovala rozhodující 64 % podíl na trhu importního factoringu.

TRANSFINANCE a.s. v roce 2008 odkoupila celkem za 22,7 mld. českých korun pohledávek.
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I v době problémů s likviditou  na peněžním trhu v druhé polovině roku 2008 a zhoršeným 
přístupem k finančním zdrojům byla společnost klíčovým a stabilním partnerem svým klientům 
při zajišťování a poskytování provozního financování a nemusela přistoupit ke snižování 
dohodnutých rámců financování u svých klientů. 

Klíčové pro společnost je řízení rizik souvisejících s její podnikatelskou činností. K řízení 
a snižování kreditního rizika jsou používány monitorovací procedury k vyhodnocování bonity 
obchodních partnerů na bázi pravidelných revizí a finančních analýz jednotlivých subjektů 
i jejich portfolií z pohledu produktové a odvětvové koncentrace.

Navíc jsou tato rizika snižována prostřednictvím služeb zajišťoven a spoluprací s partnery 
v rámci mezinárodní asociace factoringových společnosti FCI. Zajištění likvidního rizika spočívá 
především v efektivním řízení cash-flow a sladění splatností závazků a pohledávek společnosti. 
Rovněž měnové riziko je eliminováno důsledným řízením a zarovnáváním měnových pozic 
k ochraně před případnými výkyvy měnových kurzů. Vzhledem ke krátkodobé povaze peněžních 
aktiv a pasiv společnosti vychází konstrukce výsledné úrokové sazby na nákladové i výnosové 
straně ze základních tržních sazeb pro dané měny a období. Tím jsou eliminovány případné 
dopady na hospodaření společnosti v důsledku změn základních sazeb.

Hlavní ekonomické ukazatele společnosti k 31.12.2008: bilanční suma společnosti se ustálila 
na hodnotě 4,6 mld. Kč. Výsledek hospodaření společnosti před zdaněním činil 34,6 mil. Kč 
a výsledek hospodaření po zdanění 10,4 mil. Kč, kdy svou roli na vyšším daňovém zatížení sehrála 
především tvorba daňově neuznatelných opravných položek, které byly tvořeny částečně na 
pokrytí stávajících ohrožených případů, částečně jako rezerva pro případné budoucí ztráty.  
Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu ROE („Return on Equity“) před zdaněním ke konci roku 
2008 dosáhl hodnoty 11,86 %.

Ke dni 31.7.2009 resignoval Ing. Zdeněk Kmoníček, PhD. na funkci člena představenstva 
TRANSFINANCE a.s.. Zůstává ve funkci až do příštího zasedání dozorčí rady společnosti.

V závěru roku 2008 se společnosti podařilo jako jednomu z prvních členů Intermarket Group 
úspěšně zavést nový informační systém, který usnadňuje jednak spolupráci  v rámci skupiny, 
zlepšuje kvalitu služeb poskytovaných klientům factoringové společnosti,  ale především 
umožňuje klientům celou řadu doplňkových služeb, analýz  a on-line zpráv o svých klientských 
účtech.
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Výhled do budoucna

V roce 2009 společnost očekává nižší objem obchodů oproti předchozímu období zapříčiněný 
celkovým poklesem ekonomiky v České republice i ve světě. Se zhoršenou ekonomickou 
situací se bude významným způsobem zvyšovat kreditní riziko, objem polhůtních pohledávek, 
jejich problémová vymahatelnost. Zvýšená obezřetnost, díky novému informačnímu systému 
i důsledná aplikace procedur ke snížení kreditního rizika a minimalizování ztrát v tomto směru 
bude pro rok 2009 v TRANSFINANCE a.s. prioritou. 

Představenstvo společnosti by chtělo na závěr poděkovat  všem obchodním partnerům, 
zástupcům akcionářů a zaměstnancům společnosti, kteří všichni významně přispěli k  výsledkům 
roku 2008.

Zvláštní poděkování si zaslouží naši klienti, kteří trpělivě a s pochopením snášeli na přelomu 
roku 2008/2009  problémy, které sebou každá implementace nového systému nese a přes tyto 
problémy nám i nadále zachovávají přízeň.  

Na závěr chce vedení společnosti popřát všem, kteří se podílejí na obchodních aktivitách 
TRANSFINANCE  vše dobré, sílu a vytrvalost v osobním i pracovním životě v tomto roce, který 
rozhodně jednoduchý nebude. 

V Praze 31. července 2009

JUDr. Ing. Jana Němečková      Ing. Tomáš Vogl
Předseda představenstva      Člen představenstva
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka
a zpráva nezávislého auditora
k 31. prosinci 2008
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(1)

ROZVAHA
K 31. PROSINCI 2008

Pozn. 2008 2007
p ílohy Brutto

tis. K
Korekce

tis. K
Netto

tis. K
Netto

tis. K
AKTIVA

B. Dlouhodobý majetek 56 502 - 34 272 22 230 8 729
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 36 269 - 19 250 17 019 4 314
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 20 133 - 15 022 5 111 4 315
B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 5 100 0 100 100
C. Ob ná aktiva 4 867 091 - 269 310 4 597 781 5 412 593
C. II. Dlouhodobé pohledávky 6 134 0 134 0
C. III. Krátkodobé pohledávky 6 4 825 828 - 269 310 4 556 518 5 357 083
C. IV. Krátkodobý finan ní majetek 7 41 129 0 41 129 55 510
D. I. asové rozli ení 2 187 0 2 187 1 009

AKTIVA CELKEM 4 925 780 - 303 582 4 622 198 5 422 331

PASIVA

A. Vlastní kapitál 8 291 978 309 783
A. I. Základní kapitál 112 000 112 000
A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 17 331 14 547
A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 152 251 127 567
A. V. Výsledek hospoda ení b ného

ú etního období 10 396 55 669
B. Cizí zdroje 4 329 783 5 110 964
B. I. Rezervy 2 500 2 500
B. II. Dlouhodobé závazky 9 0 2
B. III. Krátkodobé závazky 9 2 147 672 2 216 018
B. IV. Bankovní úv ry 11 2 179 611 2 892 444
C. I. asové rozli ení 437 1 584

PASIVA CELKEM 4 622 198 5 422 331
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(2)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROK KON ÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Pozn. Rok kon ící 31. prosince
p ílohy 2008

tis. K
2007

tis. K

II. Výkony 14 106 976 130 443
B. Výkonová spot eba 38 340 42 217
+ P idaná hodnota 68 636 88 226
C. Osobní náklady 15 20 192 22 928
D. Dan a poplatky 1 749 1 482
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 1 892 2 413
III. Tr by z prodeje dlouhodobého majetku 14 890 3 220
F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 4 432 3 524
G. Zm na stavu rezerv a opravných polo ek v provozní oblasti 6 61 978 18 721
IV. Ostatní provozní výnosy 14 20 13 168
H. Ostatní provozní náklady 10 171 30 948
* Provozní výsledek hospoda ení - 26 868 24 598
VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 8 58
IX. Výnosy z p ecen ní derivát 4 595 32 928

L. Náklady z p ecen ní derivát 4 065 29 059
X. Výnosové úroky 14 182 839 167 946
N. Nákladové úroky 11 121 788 101 266
XI. Ostatní finan ní výnosy 16 185 502 183 684
O. Ostatní finan ní náklady 17 185 608 191 340
* Finan ní výsledek hospoda ení 61 483 62 951
Q. Da z p íjm za b nou innost 12 24 219 31 880
***

****
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 10 396

34 615
55 669
87 549
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(3)

P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KON ÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Pozn.
p ílohy

Základní
kapitál
tis. K

Zákonný
rezervní fond

tis. K

Nerozd lený
zisk

tis. K
Celkem
tis. K

Z statek k 1. lednu 2007 112 000 11 707 158 606 282 313

P íd l do rezervního fondu 8 0 2 840 - 2 840 0
Vyplacené dividendy a podíly na zisku 8 0 0 - 28 199 - 28 199
Výsledek hospoda ení za ú etní období 0 0 55 669 55 669

Z statek k 31. prosinci 2007 112 000 14 547 183 236 309 783

P íd l do rezervního fondu 8 0 2 784 - 2 784 0
Vyplacené dividendy a podíly na zisku 8 0 0 - 28 201 - 28 201
Výsledek hospoda ení za ú etní období 0 0 10 396 10 396

Z statek k 31. prosinci 2008 112 000 17 331 162 647 291 978
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(4)

P EHLED O PEN NÍCH TOCÍCH
ROK KON ÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Pozn.
p ílohy

2008
tis. K

2007
tis. K

Pen ní toky z provozní innosti

Ú etní zisk z b né innosti p ed zdan ním 34 615 87 549

A.1 Úpravy o nepen ní operace: 180 261 140 956
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 1 892 2 413
A.1.2 Zm na stavu opravných polo ek a rezerv 57 039 17 019
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv - 458 304
A.1.5 Vyú tované nákladové (+) a výnosové (-) úroky 121 788 101 266
A.1.6 Úpravy o ostatní nepen ní operace 0 19 954

A.* istý pen ní tok z provozní innosti p ed zdan ním,
zm nami pracovního kapitálu 214 876 228 505

A.2 Zm ny stavu nepen ních slo ek pracovního kapitálu: 32 462 - 35 441
A.2.1 Zm na stavu pohledávek a p echodných ú t aktiv 742 214 - 512 405
A.2.2 Zm na stavu krátkodobých závazk a p echodných ú t pasiv - 709 752 476 964

A.** istý pen ní tok z provozní innosti p ed zdan ním 247 338 193 064

A.3 Úroky vyplacené - 115 666 - 100 900
A.4 Zaplacená da z p íjm za b nou innost - 33 434 - 42 697

A.*** istý pen ní tok z provozní innosti 98 238 49 467

Pen ní toky z investi ní innosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 13 879 - 4 707
B.2 P íjmy z prodeje stálých aktiv 890 3 220

B.*** istý pen ní tok z investi ní innosti - 12 989 - 1 487

Pen ní toky z finan ní innosti

C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku - 28 201 - 28 199

C.*** istý pen ní tok z finan ní innosti - 28 201 - 28 199

isté zvý ení pen ních prost edk a pen ních ekvivalent 57 048 19 781

Stav pen ních prost edk a pen ních ekvivalent na po átku roku 7 - 34 517 - 54 298

Stav pen ních prost edk a pen ních ekvivalent na konci roku 7 22 531 - 34 517
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(5)

1. POPIS SPOLE NOSTI

TRANSFINANCE a.s. (dále jen „Spole nost”) je právnická osoba, akciová spole nost, která byla zalo ena
zakladatelskou listinou dne 21. ledna 1991 a byla zapsána do Obchodního rejst íku u Krajského obchodního
soudu v Praze dne 5. dubna 1991. Spole nost sídlí na adrese K i íkova 237/36a, 186 00 Praha 8, eská
republika, I O 15272028. Hlavním p edm tem její innosti je factoring.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu jsou Intermarket Bank AG, Víde , Rakousko
(50 %) a BRE Bank SA, Var ava, Polsko (50 %). Spole nost je sou ástí jejich konsolida ních celk .

lenové statutárních orgán k 31. prosinci 2008:

P edstavenstvo

P edseda: JUDr. Ing. Jana N me ková
len: Ing. Tomá Vogl
len: Ing. Zden k Kmoní ek PhD.

Dozor í rada

P edseda: Theoderich S. Hibler
len: Gerald Gratzer
len: Ryszard Rychter

K 7. b eznu 2008 byl jmenován novým lenem dozor í rady Gerald Gratzer, který nahradil Gerharda Prennera
a k 7. íjnu 2008 byl jmenován novým lenem dozor í rady Ryszard Rychter, který nahradil Henryka Okrzeju.

Spole nost je rozd lena na est odd lení, jejich vedoucí podléhají p ímo p edstavenstvu Spole nosti.
Jednotlivými odd leními jsou:

odd lení vztah se zákazníky,
odd lení financí a administrativy,
odd lení vztah s odb rateli,
odd lení ízení rizik,
odd lení prodeje,
odd lení správy dat.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY

Ú etní záv rka je sestavena v souladu s ú etními p edpisy platnými v eské republice a je sestavena v
historických cenách. Deriváty jsou vykázány v reálné hodnot .

V echny údaje jsou uvedeny v korunách eských (K ). M rnou jednotkou jsou tisíce K , pokud není uvedeno
jinak.

Pokra ující globální finan ní krize

Pokra ující globální finan ní krize, která zapo ala v pr b hu roku 2007, vedla krom jiného k nízké úrovni
obchodování na kapitálovém trhu, sní ení likvidity v bankovním sektoru a ke zvý ení mezibankovních
úrokových m r a velmi vysoké nestabilit na kapitálových trzích. Nejistota na globálních finan ních trzích vedla
také k bankrotu bank a státní pomoci bankám v USA, západní Evrop , Rusku a jiných zemích. Jak se ukazuje, je
nemo né p edvídat dopady sou asné finan ní krize a chránit se proti nim.

Vedení Spole nosti není schopno spolehliv odhadnout dopady dal ího zhor ení likvidity na finan ních trzích a
zvý ení volatility m nových a kapitálových trh na finan ní pozici Spole nosti. Vedení Spole nosti je
p esv d eno, e iní v echna nezbytná opat ení na podporu udr itelnosti a r stu Spole nosti za sou asných
okolností.
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TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(6)

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY (pokra ování)

Objem mezibankovního financování se v poslední dob významn sní il. Tyto okolnosti mohou ovlivnit
schopnost Spole nosti získat nové p j ky a refinancovat sou asné p j ky za podmínek srovnatelných s
d ív j ími transakcemi.

Dlu níci Spole nosti mohou být ovlivn ni ni í likviditou, co m e mít dopad na jejich schopnost splatit
dlu né ástky. Zhor ující se provozní podmínky dlu ník mohou také ovlivnit vedení p i sestavování výhledu
pen ních tok a posouzení míry znehodnocení finan ních a nefinan ních aktiv. V rozsahu, který umo ují
dostupné informace, vedení Spole nosti zohlednilo nové odhady o ekávaných budoucích pen ních tok p i
posuzování mo ného sní ení hodnoty aktiv.

3. Ú ETNÍ POSTUPY

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jeho doba pou itelnosti je del í ne 1 rok a po izovací cena p evy uje 60 tis. K za
polo ku, je pova ován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu po ízení a náklady
s po ízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnom rných odpis na základ jeho p edpokládané
doby ivotnosti následujícím zp sobem:

Po et let

Software 4-8

Pokud z statková hodnota aktiva p esahuje jeho odhadovanou zp tn získatelnou ástku, je jeho z statková
hodnota sní ena na tuto ástku prost ednictvím opravné polo ky.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jeho doba pou itelnosti je del í ne 1 rok a po izovací cena p evy uje 40 tis. K za polo ku,
je pova ován za dlouhodobý hmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení a náklady
s po ízením související a je odpisován metodou rovnom rných odpis na základ jeho p edpokládané doby
ivotnosti následujícím zp sobem:

Majetek po ízený do 31. prosince 2004:

Po et let

Stavby – technické zhodnocení 10
Stroje, p ístroje a za ízení 4
Dopravní prost edky 4
Inventá 6

Majetek po ízený po 1. lednu 2005:

Po et let

Stavby – technické zhodnocení 7 - 10
Stroje, p ístroje a za ízení 3
Dopravní prost edky 4
Inventá 6
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3. Ú ETNÍ POSTUPY (pokra ování)

b) Dlouhodobý hmotný majetek (pokra ování)

Pokud z statková hodnota aktiva p esahuje jeho odhadovanou zp tn získatelnou ástku, je jeho z statková
hodnota sní ena na tuto ástku prost ednictvím opravné polo ky.

Náklady na opravy a údr bu dlouhodobého hmotného majetku se ú tují p ímo do náklad . Technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.

c) Podíly v ovládaných a ízených osobách

Podíly v ovládaných a ízených osobách p edstavují podniky, které jsou ovládané nebo ízené Spole ností (dále
té „dce iná spole nost“).

Podíly v dce iných spole nostech jsou ocen ny po izovací cenou zohled ující p ípadné sní ení hodnoty a jsou
vykázány v rozvaze v dlouhodobém finan ním majetku.

d) Peníze a pen ní ekvivalenty

Pen ní prost edky jsou peníze v hotovosti v etn cenin a pen ních prost edk na ú tu v etn p e erpání
b ného nebo kontokorentního ú tu.

Pen ními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finan ní majetek, který je snadno a pohotov sm nitelný
za p edem známou ástku pen ních prost edk a u tohoto majetku se nep edpokládají významné zm ny
hodnoty v ase.

e) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnot sní ené o opravnou polo ku k pochybným pohledávkám.
Opravná polo ka k pohledávkám je vytvo ena na základ v kové struktury pohledávek, individuálního
posouzení bonity dlu ník a na základ rizikovosti jednotlivých p ípad . Spole nost nevytvá í opravné polo ky
k pohledávkám za sp ízn nými stranami.

Odkup pohledávky je zaú tován sou asn se zaú továním závazku z titulu úhrady kupní ceny.

Spole ností poskytnuté p edfinancování, které p edstavuje díl í úhradu kupní ceny odkoupených pohledávek je
vykazováno jako sní ení p íslu ného závazku z kupní ceny.

Regresní i bezregresní factoring je Spole ností ú tován shodn .

Z d vodu zp esn ní v rného zobrazení a zkvalitn ní vypovídací schopnosti ú etní záv rky Spole nost v souladu
se zákonem . 563/1991 paragraf 7 odstavec 4 ú tuje o postoupení pohledávek rozvahovým zp sobem.
Rozvahový zp sob ú tování je rovn uplatn n v p ípad pojistného pln ní, které se pova uje za úhradu
podkladové pohledávky. Vy íslení vlivu rozvahového ú tování o postoupení pohledávek je uvedeno
v poznámce 14.

f) Finan ní deriváty

Finan ní deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v po izovací cen a následn p ece ovány na reálnou
hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z model diskontovaných pen ních tok . V echny deriváty jsou
vykazovány v polo ce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v polo ce jiné závazky, je-li
jejich reálná hodnota pro Spole nost záporná.

Spole nost nepou ívá zaji ovací ú etnictví a o v ech derivátech ú tuje jako o derivátech k obchodování.

Zm ny reálné hodnoty finan ních derivát k obchodování jsou vykázány v rámci výnos a náklad z p ecen ní
derivát .
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3. Ú ETNÍ POSTUPY (pokra ování)

g) Rezervy

Spole nost tvo í rezervy, pokud má sou asný závazek, je pravd podobné, e bude na vypo ádání tohoto závazku
t eba vynalo it vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad vý e závazku.

h) P epo et cizích m n

Transakce provád né v cizích m nách jsou p epo teny a zaú továny fixním kursem stanoveným na základ
kurzu devizového trhu vyhlá eného eskou národní bankou k prvnímu dni ú etního období.

Z statky pen ních aktiv, pohledávek a závazk vedených v cizích m nách byly p epo teny devizovým kursem
zve ejn ným eskou národní bankou k rozvahovému dni. V echny kurzové zisky a ztráty z p epo tu pen ních
aktiv, pohledávek a závazk jsou ú továny do výkazu zisku a ztráty.

Jeliko zna ná ást pohledávek je v cizích m nách, vznikají kurzové zisky a ztráty i na opravných polo kách
k pohledávkám (viz poznámka 6).

i) Výnosy z provizí

Provize z odkupu pohledávek jsou zú továny do výkazu zisku a ztráty k datu odkupu pohledávky.

j) Úrokové náklady a výnosy

Výnosové a nákladové úroky ze v ech úro ených instrument jsou vykazovány na akruálním principu.
Výnosové úroky Spole nosti jsou tvo eny zejména úroky z poskytnutého p edfinancování.

k) Odlo ená da

Odlo ená da se vykazuje u v ech p echodných rozdíl mezi z statkovou hodnotou aktiva nebo závazku v
rozvaze a jejich da ovou hodnotou. Odlo ená da ová pohledávka je zaú tována, pokud je pravd podobné, e ji
bude mo né da ov uplatnit v budoucnosti.

l) Sp ízn né strany

Sp ízn nými stranami Spole nosti se rozumí:

akcioná i, kte í p ímo nebo nep ímo mohou uplat ovat podstatný nebo rozhodující vliv u Spole nosti, a
spole nosti, kde tito akcioná i mají rozhodující vliv;
lenové statutárních, dozor ích a ídících orgán Spole nosti, nebo jejích mate ských spole ností a osoby

blízké t mto osobám, v etn podnik , kde tito lenové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;
dce iná spole nost.

Významné transakce a z statky se sp ízn nými stranami, jsou uvedeny v poznámce 15 a 18.

m) P ehled o pen ních tocích

Spole nost sestavila p ehled o pen ních tocích s vyu itím nep ímé metody.

n) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky, je zachycen v ú etních
výkazech v p ípad , e tyto události poskytly dopl ující informace o skute nostech, které existovaly k
rozvahovému dni.
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3. Ú ETNÍ POSTUPY (pokra ování)

n) Následné události (pokra ování)

V p ípad , e mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky do lo k významným událostem
p edstavujícím skute nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou d sledky t chto událostí popsány v p íloze
ú etní záv rky, ale nejsou zaú továny v ú etních výkazech.

o) Oprava ú etních postup z p edchozích období

V roce 2007 byly zm ny reálné hodnoty finan ních derivát sou ástí ostatních finan ních výnos a náklad ve
výkazu zisku a ztráty. V roce 2008 jsou tyto zm ny zachyceny ve výnosech a nákladech z p ecen ní derivát .
Pro lep í srovnatelnost údaj Spole nost v roce 2008 upravila i údaj za minulé ú etní období. Z ostatních
finan ních výnos bylo 32 928 tis. K p eklasifikováno do výnos z p ecen ní derivát a 29 059 tis. K bylo
p eklasifikováno z ostatních finan ních náklad do náklad z p ecen ní derivát .

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

PO IZOVACÍ CENA
1. ledna 2008

tis. K
P ír stky / p eú tování

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2008

tis. K

Software 19 302 12 862 0 32 164
Nedokon ený majetek 4 082 12 885 - 12 862 4 105

Celkem 23 384 25 747 - 12 862 36 269

OPRÁVKY
1. ledna 2008

tis. K
P ír stky

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2008

tis. K

Software 19 070 180 0 19 250

Celkem 19 070 180 0 19 250

Z statková hodnota 4 314 17 019

PO IZOVACÍ CENA
1. ledna 2007

tis. K
P ír stky / p eú tování

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2007

tis. K

Software 19 302 0 0 19 302
Nedokon ený majetek 1 333 2 749 0 4 082

Celkem 20 635 2 749 0 23 384

OPRÁVKY
1. ledna 2007

tis. K
P ír stky

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2007

tis. K

Software 18 823 247 0 19 070

Celkem 18 823 247 0 19 070

Z statková hodnota 1 812 4 314

Spole nost v roce 2008 odepsala do náklad drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve vý i 41 tis. K
(2007: 36 tis. K ).
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK (pokra ování)

b) Dlouhodobý hmotný majetek

PO IZOVACÍ CENA
1. ledna 2008

tis. K
P ír stky / p eú tování

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2008

tis. K

Budovy a stavby 1 242 981 -51 2 172
Stroje, p ístroje a za ízení 7 201 51 0 7 252
Dopravní prost edky 5 778 2 259 - 2 459 5 578
Inventá 3 390 0 0 3 390
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 096 0 0 1 096
Um lecká díla 645 0 0 645
Poskytnuté zálohy 300 0 - 300 0

Celkem 19 652 3 291 - 2 810 20 133

OPRÁVKY
1. ledna 2008

tis. K
P ír stky

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2008

tis. K

Budovy a stavby 825 224 0 1 049
Stroje, p ístroje a za ízení 6 955 126 0 7 081
Dopravní prost edky 3 209 1 739 - 2 459 2 489
Inventá 3 252 55 0 3 307
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 096 0 0 1 096

Celkem 15 337 2 144 - 2 459 15 022

Z statková hodnota 4 315 5 111

PO IZOVACÍ CENA
1. ledna 2007

tis. K
P ír stky / p eú tování

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2007

tis. K

Pozemky 156 0 - 156 0
Budovy a stavby 1 242 0 0 1 242
Stroje, p ístroje a za ízení 7 313 154 - 266 7 201
Dopravní prost edky 5 296 1 438 - 956 5 778
Inventá 3 369 69 - 48 3 390
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 776 0 - 680 1 096
Um lecká díla 645 0 0 645
Nedokon ený majetek 3 368 1 661 - 5 029 0
Poskytnuté zálohy 0 300 0 300

Celkem 23 165 3 622 - 7 135 19 652

OPRÁVKY
1. ledna 2007

tis. K
P ír stky

tis. K
Vy azení / p evody

tis. K
31. prosince 2007

tis. K

Budovy a stavby 706 119 0 825
Stroje, p ístroje a za ízení 7 003 218 - 266 6 955
Dopravní prost edky 2 500 1 666 - 957 3 209
Inventá 3 137 163 - 48 3 252
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 776 0 - 680 1 096

Celkem 15 122 2 166 - 1 951 15 337

Z statková hodnota 8 043 4 315

Spole nost v roce 2008 odepsala do náklad drobný dlouhodobý hmotný majetek ve vý i 610 tis. K
(2007: 260 tis. K ).

Spole nost neevidovala k 31. prosinci 2008 a 2007 ádný majetek po ízený formou finan ního leasingu ani
nevlastnila majetek zatí ený zástavním právem.
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5. DLOUHODOBÝ FINAN NÍ MAJETEK

Spole nost TRANSFINANCE a.s. je 100% vlastníkem spole nosti VARTIMEX, s.r.o. sídlící na adrese
K i íkova 237/36a, 186 00 Praha 8. Údaje o této spole nosti k 31. prosinci 2008 a 2007 jsou uvedeny
v následující tabulce:

31. prosince 2008 31. prosince 2007
tis. K tis. K

Název spole nosti VARTIMEX, s.r.o. VARTIMEX, s.r.o.
Vlastní kapitál 50 58
Ztráta b ného roku - 8 - 5
Cena po ízení podílu 100 100
Nominální hodnota podílu 100 100
Dividendy 0 0

Finan ní informace o této spole nosti byly získány z auditorem neov ené ú etní záv rky.

6. POHLEDÁVKY

31. prosince 2008
tis. K

31. prosince 2007
tis. K

Pohledávky z obchodních vztah z provozní innosti - do splatnosti 1 110 1 166

Pohledávky z factoringové innosti a z postoupení pohledávek - do splatnosti 2 436 661 3 719 074
- po splatnosti 2 378 837 1 846 606

4 816 608 5 566 846

Jiné pohledávky - do splatnosti 7 465 995

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 755 1 513

4 825 828 5 569 354

Opravné polo ky na pochybné pohledávky - 269 310 - 212 271

Z statková hodnota krátkodobých pohledávek 4 556 518 5 357 083

Odlo ená da ová pohledávka (poznámka 12) 134 0

Dlouhodobé pohledávky celkem 134 0

Z statková hodnota pohledávek celkem 4 556 652 5 357 083

Na pohledávky, které jsou pova ovány za pochybné, byly v roce 2008 a 2007 vytvo eny opravné polo ky na
základ odhadu rizikovosti jednotlivých p ípad .

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztah k 31. prosinci 2008 jsou zaji t ny sm nkami v celkové vý i
170 592 tis. K (31. prosince 2007: 243 500 tis. K ), které jsou vedeny v podrozvahové evidenci.

Spole nost k 31. prosinci 2008 neeviduje ádné pohledávky se splatností del í ne 5 let.

Spole nost dále z d vodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání i neuspokojení pohledávek
v konkurzním ízení atd. odepsala do náklad v roce 2008 pohledávky ve vý i 166 tis. K (2007:
19 954 tis. K ). Odpis je vykázán v ostatních provozních nákladech ve výkazu zisku a ztráty.

Jiné krátkodobé pohledávky k 31. prosinci 2008 jsou tvo eny zejména da ovou pohledávkou v i státu z titulu
dan z p íjmu, která k 31. prosinci 2008 inila 7 441 tis. K (31. prosince 2007: 0 tis. K ). Jiné krátkodobé
pohledávky k 31. prosinci 2007 zahrnují i kladné reálné hodnoty derivát ve vý i 917 tis. K .
K 31. prosinci 2008 Spole nost neeviduje ádný otev ený derivát. Dal í údaje k finan ním derivát m jsou
uvedeny v poznámce 10.

Pohledávky za sp ízn nými osobami jsou uvedeny v poznámce 18.
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6. POHLEDÁVKY (pokra ování)

Zm na opravné polo ky k pochybným pohledávkám:

Opravné polo ky k
dlouhodobému majetku

Opravné polo ky k
pohledávkám – zákonné

Opravné polo ky k
pohledávkám - ostatní Celkem

tis. K tis. K tis. K tis. K

Z statek k 1. lednu 2007 1 000 139 801 56 040 196 841

Tvorba opravné polo ky 0 0 41 560 41 560
Zú tování opravné polo ky - 1 000 - 21 875 0 - 22 875
Kursový rozdíl (-zisk/+ ztráta) 0 - 3 255 0 - 3 255

Z statek k 31. prosinci 2007 0 114 671 97 600 212 271

Tvorba opravné polo ky 0 0 80 600 80 600
Zú tování opravné polo ky 0 - 18 622 0 - 18 622
Kursový rozdíl (-zisk/+ztráta) 0 - 4 939 0 - 4 939

Z statek k 31. prosinci 2008 0 91 110 178 200 269 310

7. P EHLED O PEN NÍCH TOCÍCH

Spole nost má kontokorentní ú ty u tuzemských bankovních ústav (viz poznámka 11). Spole nost erpá úv ry
pro financování po adavk svých klient jednak prost ednictvím tran í a dále operativn a do celkové vý e
úv rového rámce prost ednictvím t chto kontokorentních ú t , je jsou v rozvaze vykázány jako sou ást
bankovních úv r .

Peníze a pen ní ekvivalenty uvedené v p ehledu o pen ních tocích jsou analyzovány takto:

31. prosince 2008
tis. K

31. prosince 2007
tis. K

Pokladní hotovost a peníze na cest 3 763 2 929
Ú ty v bankách 37 244 52 451
Ceniny 122 130

Krátkodobý finan ní majetek 41 129 55 510
Debetní saldo b ného ú tu zahrnuté v b ných bankovních úv rech (poznámka 11) - 18 598 - 90 027

Peníze a pen ní ekvivalenty 22 531 - 34 517

8. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Spole nosti se skládá z 2 000 akcií na jméno pln upsaných a splacených s nominální hodnotou
56 000 K .

Dne 28. kv tna 2008 vyplatila Spole nost dividendy v ástce 14 000 K na akcii, v celkové vý i 28 000 tis. K
a tantiémy v celkové ástce 201 tis. K . V roce 2007 vyplatila Spole nost dividendy v ástce 14 000 K na akcii
v celkové vý i 28 000 tis. K a tantiémy v celkové ástce 199 tis. K .

Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2008 nebylo k datu schválení ú etní záv rky u in no, proto jej Spole nost
neuvádí.

Podle obchodního zákoníku Spole nost vytvá í rezervní fond ze zisku. Spole nost vytvá í rezervní fond ve vý i
5 % z istého zisku a do vý e 20 % základního kapitálu. Takto vytvo ené zdroje se mohou pou ít jen k úhrad
ztráty.
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9. ZÁVAZKY

31. prosince 2008
tis. K

31. prosince 2007
tis. K

Závazky z obchodních vztah z provozní innosti 8 507 4 452
Závazky z factoringové innosti a z postoupení pohledávek 2 128 192 2 192 160
Jiné závazky 10 973 19 406

Celkem 2 147 672 2 216 018

Krátkodobé p j ky (poznámka 11) 2 179 611 2 892 444

Krátkodobé závazky celkem 4 327 283 5 108 462

Odlo ený da ový závazek (poznámka 12) 0 2

Dlouhodobé závazky celkem 0 2

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 4 327 283 5 108 464

Krátkodobé závazky z factoringu p edstavují závazky z titulu kupní ceny odkoupených pohledávek.

Jiné krátkodobé závazky jsou tvo eny zejména dohadnými pasivními ú ty a da ovým závazkem v i státu
zejména z titulu dan z p idané hodnoty. K 31. prosinci 2008 iní dohadné ú ty pasivní 6 709 tis. K
(k 31. prosinci 2007: 6 671 tis. K ) a zahrnují p edev ím nevyplacené bonusy a nevyfakturované dodávky
a slu by. Da ový závazek titulu dan z p idané hodnoty je k 31. prosinci 2008 ve vý i 2 880 tis. K
(k 31. prosinci 2007: 4 687 tis. K ).

Jiné krátkodobé závazky v roce 2007 zahrnují i záporné reálné hodnoty derivát ve vý i 917 tis. K .
K 31. prosinci 2008 Spole nost neeviduje ádný derivát. Dal í údaje k finan ním derivát m jsou uvedeny
v poznámce 10.

Spole nost k 31. prosinci 2008 neeviduje ádné závazky se splatností del í ne 5 let. Spole nost nemá ádné
závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního poji t ní ani ádné jiné závazky po splatnosti k finan ním
ú ad m i jiným státním institucím.

Závazky v i sp ízn ným osobám jsou uvedeny v poznámce 18.

10. DERIVÁTY

V rámci poskytování svých slu eb Spole nost uzavírá m nové forwardové operace s klienty za ú elem zaji t ní
jejich kurzového rizika. Sou asn Spole nost uzavírá i zrcadlové forwardové operace s bankami, které
kompenzují rizika vyplývající z operací s klienty.

V následující tabulce je uveden p ehled nominálních ástek a kladných a záporných reálných hodnot otev ených
derivát k 31. prosinci 2008 a 2007:

2008 2007
Smluvní/nominální

hodnota
Kladná

reálná hodnota
Záporná

reálná hodnota
Smluvní/nominální

hodnota
Kladná

reálná hodnota
Záporná

reálná hodnota
tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K

M nové forwardy 0 0 0 17 369 917 - 917

Kladné/záporné hodnoty derivát jsou vykázány v ostatních krátkodobých pohledávkách/závazcích (viz
poznámka 6 a 9).
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11. BANKOVNÍ ÚV RY

Ve keré bankovní úv ry jsou splatné do jednoho roku od data ú etní záv rky. Úv ry nejsou zaji t ny. erpání
probíhá zejména prost ednictvím jednom sí ních tran í. Spole nost má mo nost erpat prost edky pro
operativní provoz a do vý e úv rového limitu prost ednictvím kontokorentu.

Banka Termíny / podmínky

Vý e úv rového
limitu k

31. prosinci 2008

Vý e erpání
jednom sí ních

tran í k
31. prosinci 2008

Vý e erpání
kontokorentu k

31. prosinci 2008

Vý e erpání
celkem k

31. prosinci 2008

Vý e erpání
celkem k

31. prosinci 2007
tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K

UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.

Úv rová smlouva na
1 rok, splatnost
31. prosince 2009 1 350 000 924 293 3 339 927 632 788 954

Raiffeisenbank a.s. Úv rová smlouva na
1 rok, splatnost
30. ervna 2008 0 0 0 0 205 915

Komer ní banka, a.s. Úv rová smlouva na
dobu neur itou 326 160 80 008 8 846 88 854 188 575

COMMERZBANK
Aktiengesellschaft,
pobo ka Praha

Úv rová smlouva na
dobu neur itou

1 200 000 432 516 5 418 437 934 699 382

LBBW Bank CZ a.s Úv rová smlouva na
1 rok, splatnost
30. ervna 2009 300 000 53 866 298 54 164 225 507

ING Bank N.V. Úv rová smlouva na
dobu neur itou 500 000 0 686 686 220 842

HSBC Bank plc -
pobo ka Praha

Úv rová smlouva
splatnost
27. února 2009 750 000 670 330 11 670 341 563 269

Celkem 4 426 160 2 161 013 18 598 2 179 611 2 892 444

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úv r m za rok 2008 inily 121 788 tis. K (2007: 101 266 tis. K ).

12. DA Z P ÍJM

Da ový náklad zahrnuje:

2008
tis. K

2007
tis. K

Splatnou da 25 105 31 774
Odlo enou da - 136 - 140
Úpravu da ového nákladu p edchozího období podle skute n podaného da ového p iznání - 750 246

Celkem da ový náklad 24 219 31 880

Splatná da byla vypo ítána následovn :

2008 2007
tis. K tis. K

Zisk p ed zdan ním 34 615 87 549

Úprava na da ový základ:
Rozdíly mezi ú etními a da ovými odpisy dlouhodobého majetku 664 517
Rozdíl mezi ú etními a da ovými opravnými polo kami 80 722 41 560
Realizace pohledávky 0 1 793
Ostatní da ov neuznatelné náklady (nap . náklady na reprezentaci, manka a kody) 3 546 973

Da ový základ 119 547 132 392

Da z p íjmu právnických osob ve vý i 21% (2007: 24%) 25 105 31 774
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12. DA Z P ÍJM (pokra ování)

Odlo ená da k 31. prosinci 2008 je vypo tena sazbou dan ve vý i 20 % (da ová sazba pro rok 2009) a 19 %
(da ová sazba pro rok 2010 a následující) v závislosti na období, ve kterém je o ekáváno vyrovnání
p echodných rozdíl . Odlo ená da k 31. prosinci 2007 byla vypo tena s pou itím sazby dan 21 % (da ová
sazba pro rok 2008), 20 % (da ová sazba pro rok 2009) a 19 % (da ová sazba pro rok 2010).

Spole nost vy íslila odlo enou da následovn :

2008 2007

Polo ky odlo ené dan
Odlo ená

da ová pohledávka
Odlo ený

da ový závazek
Odlo ená

da ová pohledávka
Odlo ený

da ový závazek
tis. K tis. K tis. K tis. K

Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou
cenou dlouhodobého majetku (poznámka 6/9) 134 0 0 2

13. PODROZVAHOVÁ AKTIVA

K 31. prosinci 2008 vykazuje Spole nost v podrozvahové evidenci vystavené záruky ve prosp ch jiné
spole nosti ve vý i 26 000 tis. K (k 31. prosinci 2007: 26 000 tis. K ). Spole nost vystavuje tyto záruky jako
sou ást poskytování b ných slu eb klientovi v rámci své podnikatelské innosti.

Spole nost vykazuje v podrozvahové evidenci také sm nky, které slou í jako forma zaji t ní nezaplacených
pohledávek. Bli í informace jsou uvedeny v poznámce 6.

14. VÝNOSY

Výnosy z provozní a factoringové innosti byly tvo eny následujícím zp sobem:

2008
tis. K

2007
tis. K

Tuzemský factoring
Vývozní factoring

- tuzemsko
- tuzemsko

64 705
33 598

79 995
41 928

Ostatní - tuzemsko 87 10
Dovozní factoring - zahrani í 8 586 8 510

Celkové prodeje vlastních slu eb 106 976 130 443

Tr by z prodeje dlouhodobého majetku 890 3 220
Výnosy z odepsaných pohledávek 0 9 077
Ostatní provozní výnosy 20 4 091

Výnosy z provozní innosti celkem 107 886 146 831

Úrokové výnosy z factoringové innosti 182 531 167 702
Úrokové výnosy z depozit a b ných bankovních ú t 308 244

Celkem 290 725 314 777

Postoupení pohledávek Spole nost z d vodu zp esn ní v rného zobrazení a zkvalitn ní vypovídací schopnosti
ú tuje rozvahovým zp sobem (viz poznámka 3e). V p ípad ú tování o postoupení pohledávek p es výkaz zisku
a ztráty by byly ostatní provozní výnosy navý eny o 934 704 tis. K (2007: 1 398 406 tis. K ). O tu samou
ástku by pak byly navý eny i ostatní provozní náklady Spole nosti.
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15. OSOBNÍ NÁKLADY

Po et zam stnanc 2008 2007

Pr m rný p epo tený po et ostatních len vedení 4 6
Pr m rný p epo tený po et ostatních zam stnanc 30 35

Celkem 34 41

lenové p edstavenstva nejsou zam stnanci Spole nosti. Ostatní lenové vedení Spole nosti zahrnují vedoucí
zam stnance, kte í jsou p ímo pod ízeni p edstavenstvu Spole nosti.

lenové
statutárních orgán

tis. K

Ostatní
lenové vedení

tis. K
Ostatní
tis. K

Celkem
tis. K

2008

Mzdové náklady a odm ny 0 2 305 11 571 13 876
Odm ny len statutárních orgán 540 0 0 540
Náklady na sociální zabezpe ení 0 806 4 347 5 153
Ostatní sociální náklady 0 72 551 623

Celkem 540 3 183 16 469 20 192

2007

Mzdové náklady a odm ny 0 4 495 11 471 15 966
Odm ny len statutárních orgán 480 0 0 480
Náklady na sociální zabezpe ení 0 1 573 4 203 5 776
Ostatní sociální náklady 0 103 603 706

Celkem 480 6 171 16 277 22 928

Ostatní transakce s vedením Spole nosti jsou popsány v poznámce 18.

16. OSTATNÍ FINAN NÍ VÝNOSY

2008
tis. K

2007
tis. K

Kurzové zisky 185 499 183 666
Ostatní 3 18

Celkem 185 502 183 684

17. OSTATNÍ FINAN NÍ NÁKLADY

2008
tis. K

2007
tis. K

Kurzové ztráty 180 452 182 967
Bankovní poplatky 5 156 8 373

Celkem 185 608 191 340



Výroční zpráva 2008 ��

TRANSFINANCE a.s.

Ú etní záv rka k 31. prosinci 2008

(17)

18. INFORMACE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH

Spole nost má uzav eny dlouhodobé smlouvy o spolupráci s ostatními factoringovými spole nostmi ze skupiny
BRE Bank SA. Jedná se o standardní smlouvy podle pravidel FCI (Factors Chain International),
tj. mezinárodního svazu sdru ujícího factoringové spole nosti, upravující vzájemné vztahy vyplývající
z provád ní factoringu mezi t mito spole nostmi. Obdobné smlouvy za srovnatelných obchodních podmínek má
Spole nost uzav eny i s dal ími leny FCI.

P ehled transakcí se sp ízn nými osobami v letech 2008 a 2007:

2008 2007
tis. K tis. K

Nákladové úroky

Commerzbank 28 786 27 581
Provozní výnosy
Magyar factor 137 363
Polfactor 244 227
Transfactor 0 0

Provozní náklady

Intermarket Bank 2 536 2 438
Polfactor 72 78
Transfactor 0 0

lenové p edstavenstva 6 555 6 820

Pohledávky

Intermarket Bank 1 040 828
Polfactor 1 956 781
Transfactor 994 2 166

Závazky

Magyar factor 5 162 1 401
Polfactor 4 597 5 606
Transfactor 1 979 1 956
Intermarket Bank 1 131 1 129

Úv ry

Commerzbank 437 934 699 382

V letech 2008 a 2007 neobdr eli lenové statutárních orgán ádné p j ky, záruky, zálohy a jiné výhody a
pln ní ne je uvedeno vý e.

P j ky poskytnuté a p ijaté jsou úro eny tr ními úrokovými sazbami.

19. ODM NA AUDITORSKÉ SPOLE NOSTI

Celkovou odm nu auditorské spole nosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. lze analyzovat takto:

2008
tis. K

Povinný audit ú etní záv rky 850
Jiné ov ovací slu by – audit skupinových výkaz 900

Odm na auditorské spole nosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. celkem 1 750
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20. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Vedení Spole nosti si není v domo ádných potenciálních závazk Spole nosti k 31. prosinci 2008.

21. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedo lo k ádným událostem, které by m ly významný dopad na ú etní záv rku
k 31. prosinci 2008.

Sestaveno dne:
Podpis statutárního orgánu
ú etní jednotky:

Osoba odpov dná za ú etnictví
(jméno, podpis):

Osoba odpov dná za ú etní
záv rku (jméno, podpis):

30. 4. 2009

Jana N me ková

Zden k Kmoní ek Pavel Kelner Pavel Kelner
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok končící 31. prosince 2008 
podle ustanovení § 66 a) Obchodního zákoníku

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU:

 

 

Mateřskou společností je BRE Bank SA, Varšava, Polsko. Společnost je součástí jejího 
konsolidačního celku. Strategickým partnerem BRE Bank SA je Commerzbank AG, Německo. 

Dalšími propojenými osobami jsou ostatní společnosti ze skupiny BRE Bank SA. S těmito 
dalšími propojenými osobami společnost TRANSFINANCE a.s. neuskutečnila žádná plnění ani 
protiplnění.

TRANSFINANCE a.s.
Praha 8, Křížíkova 237/36a
IČO: 15272028

Ovládaná osoba:

Ovládající osoby: BRE Bank SA
Poland, PL 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18
Intermarket Bank AG
Austria, 1030 Wiena, Marokkanergasse 7
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PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

• Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:

Propojená osoba     Druh smlouvy a všeobecné podmínky
Intermarket Bank AG     Interfactor Agreement 1.5.1991
Polfactor SA      Interfactor Agreement 1.4.1997
Magyar Factor Rt.     Interfactor Agreement 22.2.1996
Commerzbank AG     Úvěrová smlouva 14.3.2001

V průběhu 2008 neuzavřela společnost TRANSFINANCE a.s. žádné nové smlouvy s propojenými 
osobami. Společnost TRANSFINANCE, a.s. má uzavřeny dlouhodobé smlouvy o spolupráci 
s ostatními factoringovými společnostmi ze skupiny BRE Bank Group.  Jedná se o standardní 
smlouvy podle pravidel FCI (Factors Chain International), tj. mezinárodního svazu sdružujícího 
factoringové společnosti,  upravující vzájemné vztahy vyplývající z provádění factoringu mezi 
těmito společnostmi. Obdobné smlouvy za srovnatelných obchodních podmínek má společnost 
uzavřeny i s dalšími 50 členy FCI.

S bankovními subjekty ve skupině má společnost TRANSFINANCE a.s. uzavřeny řádné úvěrové 
smlouvy, poskytující prostředky pro financování obchodně-provozní činnosti společnosti. 
Obdobné smlouvy za srovnatelných obchodních podmínek má společnost uzavřeny i s dalšími 
bankovními subjekty.

Z titulu výše uvedených smluv nevznikla společnosti TRANSFINANCE a.s. žádná újma. 

TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ PRODEJ

Společnost poskytuje služby propojeným osobám. Následuje přehled transakcí uskutečněných 
v roce 2008.  

Propojená osoba   Popis obchodních transakcí   �00� 
           tis. Kč 
Polfactor SA    Poplatky a provizní výnosy   244
Magyar Factor Rt.   Poplatky a provizní výnosy    137
  
Celkem          ��1
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PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ NÁKUP

Společnost využívá služeb od propojených osob v rámci své běžné činnosti. Následuje přehled 
transakcí uskutečněných v roce 2008. 

Propojená osoba   Popis obchodních transakcí   2008
           tis. Kč 
Intermarket Bank AG   Poplatky a provizní náklady   2 536
Commerzbank AG   Úrokové náklady    28 786
Polfactor SA    Poplatky a provizní náklady    72
  
Celkem          31 394

PRÁVNÍ ÚKONY A JINÁ OPATŘENÍ

V roce 2008 nebyly učiněny žádné právní úkony, které by byly v zájmu propojených osob, ani 
nebyla přijata ani učiněna žádná opatření na podnět či v zájmu propojených osob.

ZÁVĚR

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny 
za běžných obchodních podmínek.

V Praze 31. července 2009

JUDr. Ing. Jana Němečková      Ing. Tomáš Vogl
Předseda představenstva      Člen představenstva




