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Úvodní slovo  

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti Společnost pro informační 

databáze, a.s. za uplynulý rok 2009. Společnost doposud zaměřovala svoji podnikatelskou 

činnost především na služby „negativních klientských registrů“ a na jejich manažerskou 

podporu. Dlouhodobým cílem společnosti je nabízet spolehlivé, dostupné, jednoduché a 

rychlé služby, vycházející z potřeb klientů (zejména členů SOLUS, zájmového sdružení 

právnických osob) a poskytované s podporou nejmodernějších technologií. Společnost byla a 

je dlouhodobě úspěšná v poskytování služeb „negativních klientských registrů SOLUS“.  

  

S potěšením mohu konstatovat, že naše společnost úspěšně zvládla i nelehký rok ovlivněný 

probíhající hospodářskou a finanční krizí, což dokazují výsledky uvedené v této výroční 

zprávě. Velmi nás těší pokračující trend zvyšujícího se zájmu o využívání negativních 

klientských registrů SOLUS (Registr FO a Registr IČ), kterých je naše společnost 

zpracovatelem, stejně jako dvou pomocných registrů (Registr ND a Registr IR). 

 

V roce 2009 naše společnost zahájila přípravu nového významného projektu Pozitivního 

registru SOLUS, kterým rozšíří svojí produktovou nabídku a bude tak nabízet nejširší služby 

na trhu úvěrových registrů v České republice. 

Jelikož řada našich uživatelů podniká nejen v České republice, ale také na území Slovenské 

republiky, poskytuje naše společnost, prostřednictvím dceřiné společnosti SID Slovensko, 

a.s., obdobné služby také na území Slovenské republiky. Provoz Registru FO Slovenská 

republika byl zahájen v květnu 2006.  

Na závěr svého krátkého shrnutí bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na 

rozvoji společnosti, přispívají k pozitivnímu obchodnímu vývoji společnosti a pomohli 

k dosažení stanovených cílů roku 2009.  

 

 

 

 

 

 

            

        ____________________ 

        Erich Čomor  

        předseda představenstva 
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Základní údaje o Společnosti 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Obchodní firma:  Společnost pro informační databáze, a.s. (dále také jen   

  „Společnost“) 

Sídlo: Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00  

IČ:  26118513 

Datum založení: 1. 9. 1999 na základě zakladatelské listiny na dobu neurčitou 

Datum vzniku: 6. 10. 1999 zapsáním do obchodního rejstříku 

Právní řád: České republiky 

Právní předpis: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Právní forma: akciová společnost 

Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: Městský soud Praha 

Číslo, pod kterým je Společnost v obchodním rejstříku zapsána: oddíl B, vložka 6169 

Místo, na kterém jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě 

Společnosti: v sídle Společnosti.  

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám identifikačních údajů: 

 

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne 25. listopadu 2009 o změně sídla společnosti. 

Namísto dosavadního sídla Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00 je nyní sídlem 

společnosti Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00. Tato změna byla zapsána do 

obchodního rejstříku 18. prosince 2009. 
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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

Podle ustanovení čl. 4 stanov Společnosti je předmět podnikání definován takto: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 

Objem emise cenných papírů (v mil. Kč): 2 

Jmenovitá hodnota cenného papíru (v Kč): 10.000 

Počet kusů cenných papírů v emisi:  200 

Druh cenného papíru:    akcie 

Forma cenného papíru:    na jméno 

Podoba cenného papíru:   listinná 

K platnosti převodu akcií se vyžaduje předchozí písemný souhlas představenstva Společnosti. 

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v platném 

znění). Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. 

 

ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 

Výše upsaného základního kapitálu činí 2.000.000 Kč a je zcela splacena. Základní kapitál je 

rozdělen na 200 akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Všechny akcie znějí na jméno a jsou 

vedeny v listinné podobě. 

Od založení Společnosti v roce 1999 došlo ke dvěma změnám:  

(i) v roce 2002 došlo ke štěpení akcií z 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč na 100 ks 

akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a  

(ii) dne 7. června 2007 řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti z původní výše 1.000.000 Kč na částku 2.000.000 Kč. Zvýšení základního 

kapitálu bylo provedeno z vlastních zdrojů Společnosti, a to formou nové emise akcií a jejich 
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bezplatným rozdělením mezi akcionáře. Zvýšení základního kapitálu na částku 2.000.000 Kč 

bylo zapsáno do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. F 

102952/2007, které nabylo právní moci ke dni 6. září 2007.  

POPIS STRUKTURY KONCERNU 

Jelikož ve smyslu ustanovení § 66a odst. 5 obchodního zákoníku nedisponoval ve sledovaném 

účetním období žádný akcionář vyšším než požadovaným 40 % množstvím hlasovacích práv 

ve Společnosti, není Společnost součástí žádného koncernu.  
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STRUKTURA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI 

Společnost měla k 31. 12. 2009 šest akcionářů, a to: 

 

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 

Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň 

IČ: 27916693 

 

 

CETELEM ČR, a. s. 

Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00,  Praha 5 

IČ: 25085689 

 

 ESSOX s.r.o. 

Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, České Budějovice 

IČ: 26764652 

 

 

Global Payments Europe, s.r.o. 

V Olšinách 80/626, PSČ 100 00,  Praha 10 – Strašnice 

IČ: 27088936 

 

 

Home Credit a.s. 

Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00,  Brno - město 

IČ: 26978636 

 

 

Santander Consumer Finance a.s. 

Šafránkova 1, PSČ 155 00, Praha 5 

IČ: 25103768 

 

 

CCS Česká společnost 
pro platební karty s.r.o. 

4%

CETELEM ČR, a. s.
26%

ESSOX s.r.o.
11%

Global Payments 
Europe, s.r.o.

26%

Home Credit a. s.
26%

Santander Consumer 
Finance a.s.

7%

Struktura akcionářů Společnosti - podíly
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DCEŘINÉ A JINÉ PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost vlastní 100 % podíl ve společnosti SID Slovensko, a.s., IČ: 36240915, se sídlem 

Bratislava, Röntgenova 28, PSČ 851 01, Slovenská republika. 

Organizační struktura / Management 

PŘEDSTAVENSTVO 

 Erich Čomor, předseda představenstva (od 27. ledna 2009), absolvent VŠE v Praze a 

Kellog School of Management, USA, v současné době zastává funkci předsedy 

představenstva a generálního ředitele společnosti Home Credit a.s.; 

 Mgr. Petra Slunečková, místopředsedkyně představenstva (od 27. ledna 2009), 

absolventka Právnické fakulty University Karlovy v Praze;  v současné době zastává 

funkci ředitelky Právního útvaru CETELEM ČR, a.s.; 

 Ing. Miroslav Crha, člen představenstva (od 25. června 2008), absolvent VŠE v Praze, 

v současné době zastává funkci výkonného ředitele a jednatele společnosti Global 

Payments Europe, s.r.o. 

V průběhu sledovaného účetního období došlo v představenstvu Společnosti k následujícím 

změnám: 

  dne 27. ledna 2009 mimořádná valná hromada Společnosti vzala na vědomí 

odstoupení předsedy představenstva Ing. Pavla Jandy a odstoupení místopředsedkyně 

představenstva JUDr. Aleny Ludrovské, 

 dne 27. ledna 2009 byli mimořádnou valnou hromadou Společnosti zvoleni noví 

členové představenstva, pan Erich Čomor a Mgr. Petra Slunečková. Představenstvo 

Společnosti téhož dne zvolilo za předsedu představenstva pana Ericha Čomora a za 

místopředsedkyni představenstva Mgr. Petru Slunečkovou.  Změny byly zapsány do 

obchodního rejstříku dne 19. února 2009. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost pro informační databáze, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 26118513, DIČ: CZ26118513, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169, www.sid.cz 

 

 

9 

    

          VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 

DOZORČÍ RADA 

 Ing. Luděk Čermák, předseda dozorčí rady, absolvent VŠE v Praze, v současné době 

zastává funkci obchodního a marketingového ředitele a funkci prokuristy společnosti 

ESSOX s.r.o.; 

 Ing. Marianna Avalová, místopředsedkyně dozorčí rady, absolventka VŠE v Praze -  

Fakulta mezinárodních vztahů, v současné době zastává funkci ředitelky divize řízení 

risku a finanční ředitelky společnosti Santander Consumer Finance a.s.; 

 Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA, člen dozorčí rady, absolvent České zemědělské 

univerzity v Praze - Fakulta provozně ekonomická a The Manchester Metropolitan 

University, v současné době zastává funkci finančního ředitele a dále je pověřen 

výkonem funkce generálního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební 

karty s.r.o.  

V průběhu sledovaného účetního období nedošlo v dozorčí radě Společnosti k žádným 

změnám.  

 

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI JMENOVANÍ STATUTÁRNÍM ORGÁNEM 

Dne 30. října 2003 byl představenstvem Společnosti jmenován pan Jan Stopka výkonným 

ředitelem Společnosti s účinností k 1. listopadu 2003. V průběhu roku 2009 nedošlo k žádné 

změně.  

 

ÚDAJE O PLNĚNÍCH POSKYTNUTÝCH ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA, 

DOZORČÍ RADY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A OSTATNÍM VEDOUCÍM 

ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI V ROCE 2009 

Společnost poskytla výkonnému řediteli plnění v souvislosti s pracovním poměrem a členům 

představenstva a dozorčí rady plnění v souvislosti s výkonem funkce člena daného orgánu.  

Členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla Společnost žádné úvěry nebo 

půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry, nevyplatila žádné životní a důchodové 

pojištění. 
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Všem zaměstnancům Společnosti je na základě Motivačního programu poskytován příspěvek 

na stravování ve formě stravenek Gastro Pass v hodnotě 85 Kč na den, přičemž zaměstnanec 

hradí 45% hodnoty stravenky a dále jsou poskytovány Relax Passy v hodnotě 1 tis. Kč za 

každý odpracovaný měsíc. Zaměstnancům na pozici „back office“ je dále také zajištěno 

průběžné vzdělávání zaměřené převážně na komunikační dovednosti. 

Manažerům Společnosti, kteří jsou u Společnosti zaměstnáni déle jak 1 rok, nebo po 

schválení výjimky představenstvem společnosti, je dále zajištěna zdravotní preventivní péče 

v podobě kontaktní karty Santé v hodnotě 6 tis. Kč za rok nebo v podobě bronzové karty 

Santé v hodnotě 15 tis. Kč za rok. Po odpracování min. 2 let nebo po schválení výjimky 

představenstvem společnosti je poskytován příspěvek na penzijní připojištění, a to ve stejné 

výši, jakou si přispívá sám manažer Společnosti, maximálně však do výše osvobozené od 

daně z příjmu zaměstnance podle platných právních předpisů. Průběžné vzdělání manažerů je 

zaměřeno na výuku anglického jazyka a rozšiřování manažerských schopností a dovedností.  
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Zpráva představenstva Společnosti 

I. Vývoj obchodní činnost v roce 2009 

Společnost je zpracovatelem negativních klientských registrů SOLUS, které shromažďují 

informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého 

z členů sdružení SOLUS. Jde o Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby – 

spotřebitelé a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány podnikatelé a právnické osoby.  

Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátním a nezbytným 

standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o 

spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč 

různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do soukromí 

klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k identifikaci klienta 

a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady závazku po splatnosti, i 

přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu. Negativní klientské registry SOLUS jsou k 

dispozici svým uživatelům – členům sdružení SOLUS non-stop (24 hodin, 7 dní v týdnu). 

Ověření platební morálky klienta probíhá on-line v reálném čase a nezatěžuje a nezpožďuje 

tak nepřiměřeně schvalovací procesy členských společností sdružení SOLUS využívající tyto 

registry. 

Vedle těchto základních registrů poskytuje Společnost svým klientům také pomocné služby, 

které jim umožňují efektivnější řízení rizik u poskytovaných služeb. Jedná se o (i) registr 

neplatných a odcizených dokladů (dále také jen „Registr ND“) a (ii)  insolvenční registr (dále 

také jen „Registr IR“). Členské společnosti sdružení SOLUS si tak mohou zjistit 

prostřednictvím on-line dotazu také to, zda žadatel o službu nepředkládá společnosti neplatné 

nebo odcizené doklady a dále také to, zda se žadatel nenachází v insolvenčním  rejstříku. Na 

základě jednoho dotazu tak členská společnost získá o žadateli několik významných 

informací, a to při zachování rychlosti odpovědi v čase kratším než jedna vteřina.  

V Registru ND se nacházejí data z oficiální databáze neplatných dokladů, kterou vede 

Ministerstvo vnitra České republiky, data zadaná členskou společností na žádost občana i data 
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zadaná přímo občanem. Registr ND poskytuje občanům okamžitou ochranu proti zneužití 

osobních dokladů a zároveň členským společnostem proti zneužití poskytovaných služeb. 

Registr IR umožňuje pohodlně pracovat s informacemi z veřejně přístupné databáze 

insolvenčního rejstříku vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky. K dispozici je 

celá paleta služeb od možnosti jednoduchého dotazu na existenci konkrétního klienta 

v Registru IR, přes dotazy s podrobnými informacemi o daném insolvenčním dlužníkovi, přes 

hromadné dotazy a možnost okamžitého upozornění na výskyt nového insolvenčního dlužníka 

mezi svými dlužníky až po využití konfigurovatelné monitorovací aplikace. 

Rutinní provoz negativního klientského registru fyzických osob Slovenská republika byl 

zahájen v  květnu 2006. Realizace projektu na Slovensku umožňuje klientům společnosti, 

jejichž finanční skupina působí nejen na českém trhu, využívat obdobných služeb negativního 

on-line registru také na slovenském trhu. Pro uživatele negativních on-line registrů znamená 

expanze na Slovensko další významný přínos, neboť mohou na dvou trzích využívat jedno 

technické řešení.  

S cílem zkvalitnění služeb občanům - subjektům údajů Společnost v roce 2009 zavedla služby 

IVR a Audiotex, které přispívají k jejich lepší informovanosti. 

V roce 2009 Společnost připravila ke spuštění projekt „SMS výpisů“, který byl dokončen na 

počátku roku 2010, a zahájila přípravu projektu Pozitivního registru SOLUS, kterým rozšíří 

škálu služeb poskytovaných svým klientům – členům sdružení SOLUS a přispěje tak 

k podpoře odpovědného úvěrování v České republice. 
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II.  Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti a strategické záměry 

Společnosti 

Společnost bude i v následujících letech zaměřovat svoji činnosti především na udržení svého 

podílu na trhu, a to cestou průběžného zlepšování kvality stávajících služeb (např. rozšíření o 

nové zdroje informací) a rozšiřováním počtu uživatelů negativních registrů z řad současných 

členů sdružení SOLUS. Společnost se dále pokusí o zvýšení svého podílu na trhu, a to cestou 

vývoje nových produktů, jejichž zprovoznění je poptáváno dostatečným počtem stávajících 

nebo potencionálních uživatelů. Společnost by díky kvalitě zpracovávání dat, zajištění jejich 

bezpečnosti a úspěšnému manažerskému vedení projektů měla i v následujících letech hrát 

hlavní roli na „trhu úvěrových registrů“. Pro tento cíl má Společnost všechny předpoklady, 

zejména konkurence schopné produkty, silné uživatelské zázemí a v neposlední řadě silné 

akcionáře. 

Společnost si pro rok 2010 stanovila zejména tyto následující priority a cíle: 

 nadále naplňovat dlouhodobé cíle Společnosti, a to nabízet spolehlivé, 

dostupné, jednoduché a rychlé služby, vycházející z potřeb klientů a 

poskytované s podporou nejmodernějších technologií;  

 průběžné zkvalitňování služeb; 

 rozšíření spektra služeb vytvořením Pozitivního registru SOLUS; 

 rozšíření počtu uživatelů „negativních klientských registrů, včetně 

Registru IR a Registru ND;  

 zahájení nových projektů, které přispějí ještě k efektivnějšímu řízení 

rizik u poskytovaných služeb ze strany uživatelů registrů; 

 podporovat rozvoj podnikatelské činnosti dceřiné společnosti SID 

Slovensko, a.s. na území Slovenské republiky; 

 spolupracovat se sdružením SOLUS v organizaci odborných seminářů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost pro informační databáze, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 26118513, DIČ: CZ26118513, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169, www.sid.cz 

 

 

14 

    

          VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 

III. Další aktivity Společnosti 

Společnost se již v roce 2005 stala hlavním partnerem odborných seminářů „Cesta 

k odpovědnému úvěrování v České republice“, v této úspěšné činnosti pokračovala i v roce 

2009. Tyto odborné semináře jsou pořádány ve spolupráci se sdružením SOLUS. 

V pořadí osmý seminář se konal 25. června 2009 v kongresovém centru U Hájků. Na tomto 

semináři vystoupili (i) pan Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR, který hovořil na 

téma „České podniky v období finanční krize“, (ii) Ing. Josef Tržický, vedoucí oddělení 

spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu a Mgr. Lukáš Vacek, vedoucí 

oddělení Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ministerstva financí ČR, kteří vystoupili s 

tématem “Transpozice směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru”, (iii) Ing. Ondřej 

Felix, CSc., hlavní architekt e-governmentu, Ministerstvo vnitra České republiky, který 

hovořil na téma „Základní registry státu a datové schránky“, a (iv) pan Jan Stopka, výkonný 

ředitel Společnosti a tajemník sdružení SOLUS, který hovořil na téma „10 let na cestě k 

odpovědnému úvěrování“. 

V pořadí devátý seminář se konal 3. prosince 2009 v kongresovém centru U Hájků. Na tomto 

semináři vystoupili (i) Ing. Ondřej Simon, člen presidia České Asociace Treasury, který 

hovořil k problematice „Změny v podnikové praxi vyplývající ze zákona o platebních 

službách“, (ii) paní Radomíra Papoušková, koordinátorka European Mortgage Federation v 

ČR, která promluvila na “ Možné dopady evropské regulace na náš trh” a (iii) pan Jan Stopka, 

výkonný ředitel Společnosti a tajemník sdružení SOLUS, který hovořil na téma „Rozšíření 

členské základny sdružení SOLUS a rozšíření produktové nabídky SID + aktuální statistiky z 

registrů SOLUS“. 

Společnost bude ve spolupráci se sdružením SOLUS v organizaci odborných seminářů 

pokračovat i v roce 2010. 
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IV. Finanční situace Společnosti 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Účetní závěrka za rok 2009 (rozvahový den 31. prosinec 2009), v rozsahu (i) rozvaha, (ii) 

výkaz zisku a ztráty v druhovém členění a (iii) příloha k účetní závěrce, je uvedena v příloze 

výroční zprávy. 

 

ÚDAJE O OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI SPOLEČNOSTI 

V ROCE 2010 

V průběhu roku 2010 se počítá s dalším rozšířením okruhu uživatelů Registru FO, Registru 

IČ, Registru ND a Registru IR. Plánované výnosy nejenom pokryjí náklady na činnost 

Společnosti v roce 2010, ale umožní také zvýšení přidané hodnoty stávajících služeb a vývoj 

nových služeb (zejména Pozitivního registru SOLUS). Předpokladem je, že společnost 

zakončí svoje hospodaření v roce 2010 opět významným ziskem.  

 

ÚDAJE O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V TIS. KČ)  

rok 2007 2008 2009 

základní kapitál 2 000 2 000 2 000 

kapitálové fondy 1 150 2 780 4 781 

zákonný rezervní fond 200 400 400 

nerozdělený zisk min. obd. 2 403 8 193 14 282 

neuhrazená ztráta min. obd. 0 0 0 

hospodářský výsledek 10 644 6 089 15 263 

vlastní kapitál  16 397 19 462 36 726 

 

 

 

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH 

Společnost vlastní 100 % podíl ve společnosti SID Slovensko, a.s., IČ: 36240915, se sídlem 

Bratislava, Röntgenova 28, PSČ 851 01, Slovenská republika.  
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ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI PŘIPADAJÍCÍ NA              

1 AKCII 

 

rok 2007 2008 2009 

Zisk na 1 akcii (v Kč) 53 220 30 445 76 315 

Vyplacené dividendy na 1 akcii (v Kč) 20 000
1
 20 000

2
 0

3
 

 

ÚDAJE O ÚVĚRECH 

Společnost nemá žádné přijaté úvěry. 

Využívá nicméně finančního leasingu s následnou koupí najaté věci u dvou služebních 

automobilů (specifikace je v příloze účetní závěrky za rok 2009, bod 3.2.3). 

 

 

 

                                                 
1
 Na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 7. června 2007 byly dne 3. července 2007 vyplaceny 

akcionářům dividendy za rok 2006, hodnota vyplacené dividendy na 1 akcii byla 20 000,- Kč.  Základní kapitál ke dni 

vyplacení dividend činil 1.000.000,- Kč, počet akcií 100 ks. 
2
 Na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 25. června 2008 byly dne 14. července 2008 

vyplaceny akcionářům dividendy za rok 2007, hodnota vyplacené dividendy na 1 akcii byla 20 000,- Kč.  Základní 

kapitál ke dni vyplacení dividend činil 2.000.000,- Kč, počet akcií 200 ks. 
3
 Na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2009 nebyly za rok 2008 vyplaceny 

dividendy. 
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 

Pan Erich Čomor, předseda představenstva, absolvent VŠE v Praze a Kellog School of 

Management, USA, v současné době zastává funkci předsedy představenstva a generálního 

ředitele společnosti Home Credit a.s. 

 

 

        ………………………………… 

                                podpis 
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Zpráva auditora včetně řádné účetní závěrky za rok 2009  

 
Řádná účetní závěrka v plném rozsahu za rok 2009  

(rozvahový den 31. prosince 2009) obsahuje : 

  

 Rozvaha 

 

 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 

 

 Příloha účetní závěrky za rok 2009  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ZA 

ROK 2009  

(ROZVAHOVÝ DEN 31. PROSINEC 2009) 

 

 

 

 

 


