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1. Základní údaje o emitentovi
1.1.

Obchodní firma
Credium, a.s.
Ulice:
Obec:
PSČ:

1.2.

Park Office, Bucharova 2657/12
Praha 13
158 00

Datum vzniku společnosti a registrace
27. června 1997
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B., vložka 4803

1.3.

Identifikační údaje
IČ:
DIČ:

1.4.

25 13 98 86
CZ25139886

Právní forma
akciová společnost

1.5.

Předmět podnikání
Předmětem podnikání podle zápisu do obchodního rejstříku je:
- činnost ekonomických a organizačních poradců,
- pronájem movitých věcí,
- pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing),
- leasing spojený s financováním,
- poskytování úvěrů z vlastních zdrojů,
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
- dvoukolovými motorovými vozidly
- čtyřkolovými motorovými vozidly
- ojetými motorovými vozidly
- prodej součástek a příslušenství vozidel
- velkoobchod
- motorovými vozidly z výroby
- součástkami a příslušenstvím vozidel
- ojetými motorovými vozidly
- zprostředkování obchodu a služeb
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
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1.6.

Emitovaný cenný papír
ISIN:
CZ0003501579
Jmenovitá hodnota:
10.000,- Kč
Datum emise:
28.12.2007
Doba splatnosti: 5 let
Úrokový výnos: 4,39 % p.a.
Podoba:
zaknihovaná
Forma:
na doručitele
Objem emise:
1.000.000.000,- Kč
Počet kusů:
100.000 kusů

1.7.

Práva, výnosy a splatnost dluhopisů
Prospekt včetně emisních podmínek dluhopisů byl schválen Českou národní
bankou dne 17.12.2007 pod č.j. Sp/544/445/20072007/20966/540.
Z emise je upsáno 1.000 ks obligací v nominální hodnotě 10.000.000 Kč.
Emise tohoto cenného papíru bude splacena 27.12.2012.

2. Základní kapitál společnosti
2.1.

Počet kmenových akcií na jméno
300 000 kusů
Jmenovitá hodnota:

2.2.

1.000,- Kč

Základní kapitál
300.000.000,- Kč
Základní kapitál byl zcela splacen.
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3. Statutární a dozorčí orgány k 30.6.2009
3.1.

Představenstvo
Předseda: Luděk Keltyčka,
člen:

3.2.

Xavier de Saint Meleuc,

Dozorčí rada
Předseda: Amir DJOURABTCHI,

Credium, a.s.

r.č. 750219/2203
Rokycany, Na Husinci 1150
rue de Nemours 8, Ury, 77760
Francie

Člen:

Eva Brigitta Höglund,

Člen:

Ing. Jiří Vitouš,

Rue Boileau 38, 75016
Paříž, Francie
rue Davioud 29, 75016
Paříž, Francie
rč: 720816/4711
Benešov, Nová pražská 1657/1, 256 01
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4. Podnikatelská činnost společnosti
4.1.

Stav a vývoj podnikatelské činnosti
Za první pololetí hospodářského roku 2009 Credium, a.s. uzavřel 6 017 smluv v
celkovém objemu 2,77 mld. Kč vyjádřeno v pořizovacích cenách bez DPH.
Financování bylo realizováno především formou finančního leasingu (28%),
operativní leasing tvoří 4,6 %, spotřebitelský úvěr zaznamenal velký nárůst (65%
podíl) a splátkový prodej 1,3% objemu produkce. Financování technologií tvoří
pouze okrajovou komoditu.
Komoditní struktura nejlépe vypovídá o zaměření společnosti na novou dopravní
techniku do 3,5 tuny.
Tabulka č. 1 – Nové obchody v 1. pololetí hospodářského roku 2009 a srovnání se
stejným obdobím roku 2008

PC bez DPH
1-6 2008

Počet smluv
1-6 2008/6

1-6 2009/6

1 860 494

764 416

-1 096 078

0,41

3534

1 513

-2 021

0,43

194 994

127 395

-67 599

0,65

391

240

-151

0,61

1 332 229

1 802 982

470 752

1,35

3517

4 114

597

1,17

Splátkový prodej

14 511

35 922

21 411

2,48

4

9

5

2,25

Technologie

24 208

41 326

17 119

1,71

145

141

-4

0,97

3 426 437

2 772 040

-654 396

0,81

7591

6 017

-1 574

0,79

Finanční leasing
Operativní leasing
Spotřebitelský úvěr

CELKEM

4.2.

1-6 2009

rozdíl

index

rozdíl

index

Srovnání s rokem 2008
Srovnání meziročních výsledků se nachází v tabulce “Nové obchody v 1. pololetí
hospodářského roku 2009 a srovnání se stejným obdobím roku 2008”.
Společnost zaznamenala v prvním pololetí roku 2008 pokles objemu obchodů o
19% měřeno v pořizovacích cenách bez DPH, a pokles počtu smluv o 21%. Je
ovšem potřeba podotknout, že ve srovnání s ostatními finančními institucemi
zabývajícími se obdobnou činností, se jedná o velmi dobrý výsledek.

4.3.

Důležité faktory ovlivňující podnikatelskou činnost
V 1. pololetí roku 2009 došlo k velkému ekonomickému poklesu a k růstu
nezaměstnanosti, na druhou stranu klesaly úrokové sazby a míra inflace.
Meziroční vývoj objemu produkce je výrazně ovlivněn prohlubováním
ekonomické krize v České republice.Změna zákona o DPH platná od 1. 4. 2009,
která umožnila odpočet DPH i u osobních automobilů, a od které si mnozí
slibovali zvýšení prodeje a financování automobilů do 3,5 tuny (osobní a lehké
užitkové automobily), naděje nenaplnila. Nastal pouze přesun mezi komoditami
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(výrazný propad u lehkých užitkových vozů a mírný nárůst u osobních
automobilů), celkové registrace (prodeje) těchto komodit v České republice
poklesly o 12 %. Došlo také k dalšímu zostření konkurenčního prostředí,
vzhledem k tomu, že se snížila poptávka po financování zejména ze strany
firemních zákazníků. Kromě tradičních leasingových společností atakují stále více
oblast financování dopravní techniky také jiné finanční společnosti a banky
nabízející účelové i neúčelové úvěry. Na druhou stranu některé společnosti
ukončily své působení na trhu (např. GMAC) nebo o ukončení uvažují, případně
svoje aktivity na trhu omezují. Jedním z mála pozitivních faktorů na trhu, které
podporují prodej, byl další pokles cen automobilů.

4.4.

Předpokládaný vývoj v druhém pololetí roku 2009
Ve 2. pololetí je očekáván další ekonomický pokles, i když už pouze mírný, ale
nezaměstnanost by se měla dále zvyšovat a v případě pesimistického odhadu by
koncem roku mohla atakovat psychologickou hranici 10 %, což jsou faktory, které
mohou sice nepřímo, ale negativně ovlivnit trh financování dopravní techniky. Na
druhé straně je možné počítat s dalším snižováním inflace, a obchodně může
pomoci očekávaná stagnace nebo i mírné snížení úrokových sazeb. S dalším
snižováním cen automobilů už nelze počítat, očekává se také spíše stagnace a u
některých značek a modelů i mírný cenový nárůst.
V tomto období dojde také k dalšímu posilování produktu účelový úvěr především
na úkor produktu finanční leasing v portfoliu společnosti Credium.
Tabulka č. 2 – Nové obchody v 1. pololetí 2009 a srovnání s plánem na rok 2009
v pořizovacích cenách bez DPH
Plán

Skutečnost

Rozdíl

Plnění

Finanční leasing
Operativní leasing
Spotřebitelský úvěr
Splátkový prodej
Technologie

1 018 938
215 565
1 745 721
22 422
20 772

764 416
127 395
1 802 982
35 922
41 326

-254 522
-88 170
57 261
13 499
20 554

75%
59%
103%
160%
199%

CELKEM

3 023 418

2 772 040

-251 377

91,69%

Hospodářský výsledek společnosti za 1. pololetí roku 2009 ve výši 45,5 mil. Kč se
zatím vyvíjí podle očekávání, ve srovnání s pololetím roku 2008 se jedná o
zlepšení o 50%. Největší podíl na tomto výsledku má zejména portfolio
leasingových smluv a smluv o spotřebitelském úvěru, a z nich generované
výnosy a náklady. I ve 2. pololetí by se měl hospodářský výsledek vyvíjet podle
očekávání v souladu s plánem.
Přiložené výkazy jsou v souladu s IFRS.
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5. Přijaté úvěry a půjčky
Ke dni 30.6.2009 činila nesplacená jistina přijatých úvěrů a půjček 9.334 mil.
CZK, z toho 8.842 mil. CZK jsou půjčky v měně CZK a 17 mil. EUR jsou půjčky
v měně EUR. Společnost splácí veškeré přijaté úvěry a půjčky spolu s jejich
příslušenstvím v souladu se stanovenými splátkovými kalendáři.

6. Řízení o konkurzu či vyrovnání
Společnost není v řízení o konkurzu či vyrovnání.

7. Pozastavení činnosti společnosti úředním rozhodnutím
Společnosti nebyla pozastavena činnost úředním rozhodnutím.

8. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje
5 % čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu) emitenta
Společnost nevede žádný takovýto soudní nebo obchodní spor.

9. Osoba odpovědná za pololetní zprávu
Osobou zodpovědnou za pololetní zprávu společnosti je předseda představenstva
společnosti Luděk Keltyčka.

10. Prohlášení
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a ředitelů společnosti
nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.
Prohlašujeme, že údaje uvedené v této pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a
žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.
V Praze dne 31.08.2009

Luděk Keltyčka
předseda představenstva
Credium, a.s.
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