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1. Základní údaje o emitentovi
1.1.

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

1.2.

Vladislavova 17/1390
Praha 1
110 06

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
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- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy

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 30.6.2008
3.1.

Představenstvo
Předseda: Luděk Keltyčka,

3.2.

Člen:

Ing. Petra Pfauserová, ACCA

člen:

Xavier de Saint Meleuc,

Dozorčí rada
Předseda: Amir DJOURABTCHI,

Credium, a.s.

r.č. 750219/2203
Rokycany, Na Husinci 1150
rč: 745715/1537
Písnická 752, Praha 4 - Kamýk
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 2008 Credium, a.s. uzavřel 7 594 smluv v
celkovém objemu 3,4 mld. Kč vyjádřeno v pořizovacích cenách bez DPH.
Financování bylo realizováno především formou finančního leasingu (54%),
operativní leasing tvoří 6 %, spotřebitelský úvěr zaznamenal velký nárůst (39%
podíl) a splátkový prodej 0,4% 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 2008 a srovnání se
stejným obdobím roku 2007

PC bez DPH
1 - 6 / 2007 1 - 6 / 2008 rozdíl

Finanční leasing
2 237 028 1 860 244 -376 784
Operativní leasing
180 372
196 366 15 994
Spotřebitelský úvěr 351 103 1 332 125 981 021
Splátkový prodej
13 724
14 511
788
Technologie
46 582
24 161 -22 421
Nemovitosti
0
0
0
CELKEM
2 828 809 3 427 407 598 598

4.2.

index

Počet smluv
1 - 6 / 2007 1 - 6 / 2008 rozdíl

83%
109%
379%
106%
52%
121%

3 906
334
753
4
141
0
5 138

index

3 534 -372
394
60
3517 2764
4
0
145
4
0
0
7 594 2 456

90%
118%
467%
100%
103%
148%

Srovnání s rokem 2007
Srovnání meziročních výsledků se nachází v tabulce “Nové obchody v 1. pololetí
hospodářského roku 2008 a srovnání se stejným obdobím roku 2007”.
Společnost zaznamenala v prvním pololetí roku 2008 nárůst objemu obchodů o
21% měřeno v pořizovacích cenách bez DPH, a nárůst počtu smluv o 48%.

4.3.

Důležité faktory ovlivňující podnikatelskou činnost
V 1. pololetí 2008 došlo k postupnému zpomalování tempa ekonomického růstu,
rostly úrokové sazby a inflace se zvýšila z 5,4 % v prosinci 2007 na 6,7 %
v červnu 2008. Jediným významnějším pozitivním makroekonomickým
ukazatelem byl postupný pokles nezaměstnanosti, která dosáhla v červnu 2008
úrovně 5 %.
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Meziroční vývoj objemu produkce je výrazně ovlivněn změnami daňových
zákonů, zejména v oblasti odpisů ve finančním leasingu, provedených s účinností
od 1. ledna 2008 zákonem č. 261/2007 Sb. V důsledku schválení tohoto zákona
došlo v závěru roku 2007 k předkontraktaci (urychlení sjednání obchodů před
účinností zákona) a v průběhu 1. pololetí roku 2008 ke zvýšení prodeje za hotové
(vliv prodloužení doby trvání a ztráty výhody zrychleného odpisování v leasingu),
což se projevilo zejména v komoditě užitkových vozů a přesunem významné části
produkce z finančního leasingu částečně do leasingu operativního, ale zejména do
účelového úvěru, který převzal roli hlavního produktu ve společnosti. Zároveň se
zostřilo také konkurenční prostředí, kromě leasingových společností začaly více
atakovat oblast financování dopravní techniky také všechny finanční společnosti a
banky nabízející účelové i neúčelové úvěry. Negativním faktorem, ovlivňujícím
prodej a financování dopravní techniky, byl také značný nárůst cen pohonných
hmot. Jedním z mála pozitivních faktorů na trhu byl naopak pokles cen nových
osobních a lehkých užitkových vozů. V 1. pololetí roku 2008 se perspektivně
vyvíjel rovněž trh ojetých vozů, kdy rostly zejména dovozy ze zahraničí.

4.4.

Předpokládaný vývoj v druhém pololetí roku 2008
Ve druhém pololetí je očekáváno další zpomalování ekonomického růstu, nárůst
inflace a nezaměstnanosti, což jsou faktory, které mohou negativně ovlivnit trh
financování dopravní techniky. Na druhé straně je možné počítat s určitým
zpožděním v ovlivnění poptávky po finančních produktech těmito negativními
vlivy, takže objem plánované produkce by neměl být ohrožen. Obchodně by tomu
rovněž měla pomoci očekávaná stagnace nebo snížení úrokových sazeb.
V tomto období dojde také k dalšímu posilování produktů účelový úvěr a
operativní leasing na úkor produktu finanční leasing zastoupených v portfoliu.
Tabulka č. 2 – Nové obchody v 1. pololetí 2008 a srovnání s plánem na rok 2008

Finanční leasing
Operativní leasing
Spotřebitelský úvěr
Splátkový prodej
Technologie
Nemovitosti
CELKEM

Skutečnost 1 - 6 /2008
1 860 244
196 366
1 332 125
14 511
24 161
0
3 427 407

Plán 2008
4 740 600
461 400
1 540 000
65 000
31 900
6 838 900

Hospodářský výsledek společnosti za 1. pololetí roku 2008 ve výši téměř 31 mil.
Kč se zatím vyvíjí podle očekávání. Největší podíl na něm má 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 30.6.2008 činila nesplacená jistina přijatých úvěrů a půjček 9.156 mil.
CZK, z toho 8.763 mil. CZK jsou půjčky v měně CZK a 16,477 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 29.08.2008

Luděk Keltyčka
předseda představenstva
Credium, a.s.
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