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Municipální finanční společnost a,s.

Jeruzalémská 964/4

1 10 00 Praha 1

Česká republika
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ZAKLADNI UDAJE

Název společnosti: Municipálnífinanční společnost a.s,

právníforma: akciová společnost

Sídlo: Praha" 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 1 10 00

lČ: 60196696

DlČ: CZ60196696

Příjemce zprávy: představenstvo spolďnosti

Ověřované období: 1.1.2008 - 3'1,12.2008

předmět činnosť:
- zprostředkování úvěn] (na zákiadě smlouvy)
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- poskytování úvěrů z vlastnich zdrojů

součinnost osob:
ze strany zadavatele: lng, Jiří Peň<a - předseda představenstva

Ing, Rudolí Kotrba - místopředseda představenstva

lng. Josef Vaník - předseda dozorčí rady
lng, Václav Jakobe
lng. lvana Hejnová

lng. Alena Kochová - účetní

ze strany zhotovitele: lng. Václava Akšteinová - auditor, osvědčení M ČR 1388
lng, Jan Voboňi - asistent auditora

Zhotoviiel: AK AUD|T spoi. s r.o.

osvědčení rn ČR zgs
lČ: 25634780
Biskupská 3l1754
1 10 00 Praha 1

0bsah:

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a prověrce zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za období od 1.1,2008 do 31,12.2008

2, VýroČní zpráua za období od '1,1,2008 do 31.12,2008, vč. zprávy o propojených osobách
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zp RAvA N EzAvl§t_Étto Au DlTo RA o ovĚ ŘEn í yínoču i zp nnw
e pnovĚRcE zpnRw o vzTAZícn rurzl pRopo.1eNÝul osoBAMl

Dne 29.1.2009 jsme vydali výrok k

k 31,12.2008 tomto znění:

účetni závěrce společnosti Municipální finanční společnost a,s,

,ověřili jsme přiloženou účekí závěrku spo/ečnosťi Municipátní finanČní spo/eČnosÍ a,s., |, rozvahu
'x 

st.tz.zooa, výkaz zisku a ztráty za obdobií od 1,1,2008 do 31.12.2a08, přílohu této ÚČetní ?:*y, přehled

o změnách vlastního kapitálu za období od 1,1,2008 do 31,12.2008 a přehted o PeněŽnÍch tocich za období

od 1,1,2008 do 31.12.2008, včetně poprsu použttych vyznamných ÚČetnÍch metod. Udaje o spo/eČnosťi

Municipální finančníspolečnosf a.s.lsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky,

odpovědnos t statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a vémé zobrazení účetní závěrky v souladu s českýml účetními předPisY odPovídá statutámí

orgán společnosti Municipální finančníspo/ečnosť a,s, Součásťí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a

zŠlistit'vnttrní kontroty nád sesťavováním a věmým zobrazením účetní závěrí<y tak, abY neobsahovala

vyznamné nesprávnÓ§i způsobené podvadem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné ÚČetní metodY a

provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší útohou je vydat na záktadě provedeného auditu vyrok k této ÚČetní závěrce. AudÍt jsme Provedli

v souladu se zákonem o audttoreóh a Mezinárodními audlorskými standardy a souvisejícími aPlikaČními

dotožkami Komory auditorů české republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinnÍ. d.odňovat etické

normy a naplánoiat a provést audit tak, abychom získati přiměřenou jistotu, že ÚČetní závěrka neabsahuje

vyznamné nespráv nosti,

Audit zahmuje provedení auditorských posťupů jejichž cílem je získat důkazní informace o Částkách a

skutečno§eČh uvedených v účetní Žarřlirr, Ýyrcř auarcrských postupů závisí na Úsudku audftora, vČetně

posouzení izik, že ltótni zave*a obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chYbou, Při
'posuzováníteónto rizix audítor přihtédne'x vnitrnim kontrolám, které jsou relevantní Pro sestavenÍ a věrné

zobrazení účetní závěrl<y, Cílem posouzení vnítřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské PostuPY, nikoli

vyjádřít se k účinnosti initřních kontrol, Audit též zahmuje posouzení vhodnosti PouŽých ÚČetních metod,

primerenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace ÚČetní závěrkY.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný záktad pro vYjádření naŠeho vYroku,

Výrok auditora

podte našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivy obraz aktiv, pasiv a finanČní situace

spo/ečnosťí Municipální finančníspo/ečnosť a.s. k31,12.2008 a nákladŮ, vynosŮ a výsledku jejího

iospodaření a penéžních toků za rok 20a8 v souladu s českymi účetními předpisy,"

Ověňlijsmesouladvýroční zprávyspolečnosťMunicipálnífinančníspoleČnost a,s.k31.12,2008súČetni

závěrkóu, která je obóažena v teto uy,roeni zprávě, Za správnost výroČní zprávy je odPovědný staiutámí orgán

spolďnosti Nuňicipatni finanční společnost a.s, Naším úkolem je vydat na základě Provedeného ověření

výrok o souladu výročni zprávy s účetní závěrkou.
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Ověřeni jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními

doložkami Komory auditoru České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl

ověření tak, aby získal pňměřenou jistotu, že informace obsažené ve výrďní zprávě, které popisují

skutďnosti, jenž jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech

v souladu s příslušnou účetní závěrkou,

Jsme přesvědčeni, že provedené ověřeni poskytuje pňměřený podklad pro vy.ládření vlroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti Municipální finanční
společnost a.s. k31.12.2008 ve všech významných ohledech vsouladu svýše uvedenou účetní
závěrkou.

Prověňli jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

společnosti Municipální finanční společnost a.s. k 3'1 .12.20a8. Za sestaveni této zprávy o vztazích je

odpováiný statutámí orgán společnosti Municipální finanční společnost a.s.. Naším úkolem je vldat na

základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními

doložkami Komory auditoru Českó republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku

s cílern získat střední míru jistoty, že zpráua o vztazích neobsahuje v}znamné nesprávnostt, Prověrka je

omezena především na dotazování pracovníků spoiečnosti a na analytické postupy a v}běrovým způsobem
provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit

zpráuy o v-áazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme uýrok aitJitora,

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné rnýznamnó věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě

o váazích mezi propojenými osobami společnosť Municipálnífinanční společnost a,s. k 3'] .12,2008,

V ?raze dne 10.4.2009

AK AUDlT spol. s r. o,, Biskupská 3, Praha 1

osvědčení KA ČR č. 285
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auditor, osvědčeni M CR č. 1
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MUFls
Municipální finanční společnost a.s.

uřnočr*í z?nAvn
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Municipálnífinančníspolečnosta.s.(dáletéŽMUFlSneboSpolečnost),byla
založenadne 15,;.ňó; l"*o účelů orgánizace na pooporu rozvoje financování

municiPální sféry' 
- - -"a J^lT n municipální

činnost MuFls vychází z proqramové dohody k financovant

infrastrunury (dále též progr",ouí';ilil;i"ňJ-Jýr" po99!,=jn? T"'i vládou

české republiky, vládou spojenýá-;ň-;'"eric*;lň a' MUFIS d!" 16'5'1994

v rámci reaiizace amerického rozvojover,l-p.oj"g,., Hóu,inó Guaranty program (dále

též HGP). Tím byly 
. 
získány 1irlliv-ouou 

utao un1ožn,ii,i jednat s americkými

finančními institucáái o poskyt9"3;i orirň"j"nYch Půiček' Realizací Programove

dohody nvr. pouář" i^- =á.Ňn.xou 
,tiánu ngántuá'ňio *"rinárodní spoiupráci

(USAID) " 
," e..xo'u'=tr"nu rvrurrs láxo oficiální vypůjčovatel,

v letech,1995 -1998 MUFIS Po'l1!1"^.tLi"?:.5L'?'Yuů'"Jíil"oJ?i-
44 mil. USD, které vytvoňly základ programoveno - tím' 

'bankám

oodmínek rrogr"i.,ouL do,hody porůoř"nv participujícím komerc.r

dlouhodobé zdroje na krytí ryěrů 
p;;;i;.'oú... Čn ú financování jejich projektů

souvisejícícn s nyát.nin.,., špratrv ;i.tr'ii.nL uue.i 
'á 

ur.'"ji znět !9,Programovóho

fondu a MuFls i" "] 
J" ,.o[u zcíoi';;ěň;;;íval k PoskYtování cjalších Půjček'

Souhrnnérnýsledkyzaobdobí,1994-2008ukáza|y,ŽezaloŽeníMUFlSbylo
opodstatněné, .;rb;ř";;;;.il" ,..je-án.i a n.,ert-iJárizovai více neŽ stovku

významný.n prol"ttů v oblasti *unjjřarniinrl.á,tl.uň"i,l"Nouu 
hodnotě více než

1,4 mld, Kč.

MUFlSnernáŽádnévlastní.zaměstnanceasvojičinnostzajišťulenasmiuvním
základé= č"r*o*lr"**áu ,""rT|_1^1231:l,";il nJji",, á s 

,(aár-e 
iéž čM,RB)

;;;;"án ictvím dalších externích organlzacl,

i
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i

,

{
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Základní kapitál MUF|S činí 1 mil,

n.l.neio,'ÁŘcie jsou neděiitelné a veřejně
Kč a je rozdělen

neobchodovatelne

na '10O akcií znějících
(neregistrované),

Základní charakteristika MUFIS

D-ac
?+

Akcie a akcionáři MUFIS
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Zn_oJlzvo len í č le n ů ]l o rq á n_ec h s poleč n osti vll růb]áh ujo ku _? Q08

v oředstavenstvu :

. lng.Jiří peřka byl znovu zvolen předsedou představenstva

lng, Josef Vlk byl opětovně zvolen členem představenstva

v dozorčí radě

. lng. Josef vaník byl znovu zvolen předsedou dozorčí rady

. Ing. Milan Hruban byl opětovně zvolen členem dozorčí rady

Členům ani předsedům řídících orgánů MUFIS nejsou v souvislosti s výkonem
jejich funkcí poskytovány žádné finanční aníjiné odměny,

Program financování municipální infrastruKury - celkové
hodnocení

Úvěry, které poskytoval MUFlS prostřednictvím spolupracujících bank, byly
určeny na realizaci Programu financování municipální infrastruktury (dále tež
Program). K jejich konečným příjemcům proto patřily především města a obce CR,
později též komunální podniky (právnické osoby) zajišťující provoz v příslušné oblastí
infrastruktury, pokud obec byla jejich zřizovatelem a rněla v nich většinový podíI

vlastnictví.

S cílem přizpůsobit původní programové podnrínky reálným potřebám měst
a obcí a ve snaze o účelné využití programornich zdrojů byl také postupně rozšířen
okruh podporovaných projektů, Finanční zdroje Programu byly použity především
na vnistavbu a rekonstrukce inženýrských sítí, zejnnéna vodovodních sítí vč. instalací
příslušné měřící techniky, kanaIizace a čistírny odpadních vod, plynofikace obcí,
vylepšování nebo konvezi topných systémů apod.

Okruh spolupracujících bank a jejich aktivita se v průběhu realizace Programu
měnily v souvislosti s vývojem bankovního sektoru v CR. Rámcové smlouvy
o spolupráci při realizaci Programu byly uzavřeny celkem se t4 komerčními bankami.
Aktivněse od roku 1995 na reaiizaci Programu postupně podílelo 11 bank.

ffi3
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MUFIS v průběhu roku 2008 nadále řádně plnil své závazky z titulu
vypůjčovatele finančních zdrojů vyplývající z jednotlivých smluv o půjčkách
uzavřených s americkými investory a zajišťoval úhrady jistin, úroků a poplatků do
USA ve sjednané uýši a termínech. Celkem byly provedeny 4 úhrady (včetně
předčasné splátky) ve \^iši 14,B mil. USD (320,0B mii. Kč). Předčasná splátka třetí
tranže (včetně poplatků a platby úroků) byla provedena dne 1 1. 7. 2008 v celkové
\|ýši 1,1 mil. USD (237,7 mil. Kč).

Celková qiše zbývajících závazků (jistín, úroků, poplatků) poslední tranže
čínila k31. 12.2008 11,9 mil. USD (249,5 mil. Kč dle uzavřených konfirmací )a má
konečnou splatnost 30. 1. 2012.

V průběhu roku 2008 pokračovalo řádné splácení úvěrů od paňicipujících
bank, města Opavy a obce Domašova. Lze konstatovat, že rozhodující část
poskytnubich úvěrů je v současné době již splacena. K 31. 12. 2008 klesi zůstatek
nesplacených jistin zbyvajících úvěrů na 34, 3 mii. Kč,

V roce 2008 probíhalo v souladu se smluvními podmínkami i splácení jistin
a úroků všech jedenácti čerpaných tranží od Státního fondu životního prostředí. Dne
31.12.2008 činil zůstatek nesplacené jistiny Státního fondu životního prostředí 300
mil, Kč.

VoIné zdroje ze splátek poskytnuhich úvěrů byly v průběhu roku 2008 opět
ukiádány na termínované vklady nebo použiý pro nákup bonitních cenných papírů
(v první polovině roku 20O8), jmenovitě finančních směnek společnosti Lasselsberger
a.§. a dluhopisů společnosti UníCredit Leasing CZ a,s.
Po provedení předčasné čeruencové splátky do USA došlo ke značnému poklesu
voiných zdrojů MUFIS, a proto v druhé polovíně roku 2008 ukládal MUF|S volné
prostředky pouze na termínované vkiady. K 31JZ.TaOB bylo ve formě termínovaných
vkiadů vázáno ceikem 44 mi|. Kč.

Trvalá pozornost byla věnována problematíce pohledávek za bankami, které
skončily v konkuzu. Celkový rozsah těchto pohledávek (jistiny a úroku) k 31, 12,

2008 činil 51,7 mil. Kč.

Ke všem pohledávkám za bankami v konkurzu jsou vytvořeny opravné
položky. Celková výše vyťvořených opravných položek za bankami v konkurzu je

51,7 míl. Kč a veškeré rízíkové pohledávky jsou oprávkovány do '1O0 % jejich

nominální hodnoty.

!íoreťtň;

lnformace o činnosti MUF|S v roce 2008
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Výsledky hospodaření MUF|S v roce 2008

daje v tis. Kč
31,12. účetního období

tiv
398 710 ] alzl

toho:
dlouhodobé pohledávky 27072a 347 861
krátkodobé pohledávky
peníze na účtech
ostatníaktiva
krátkodobé finanční investice

81 567 70
45 02d 50
í ?or| a oolÝ94 !Ua

199 021

kem 398 710 6721
toho:

základní kapitál
zákonný rezervní fond
ostatní rezerw
neuhrazená árátaz min. let
nerozdělenízisk z min. Iet

hosp. l,nisiedek za účet. období
dlouhodobé závazky
rezerya na daň z příjmu
krátkodobé závazky

1 A^at+UJll l5 ló

109 4 QÁ ór,1

40 6a4
225 266l

l

4 478l
, ^ ^^ _]

1

0]

1ócl
456

8

80 91
tní pasiva

rovozní výnosy
rovozní náklady
voĎa rezerv

,, cl,al aÉ, .

6500 346
1

vorba opravných poiožek J
čtování rezerv a opravných
iožek 3220g 1

rovozní hospodářský výsiedek 48 1011 18 98

nosové úroky 14 9011 17
ákladové úroky
tatní finanční náklady 926 4901 1 341 03

statní finanční výnosy 908 5741 1 336 81

sp.tnisledek z finanč. operací _3 0151 13 31
imořádné výnosy
do zúčtován í rezer,ry na daň a

aňové povinnosti
vorba rezervy na daň z příjmu 447g 878
sp.tnisledek za účet. období 45 08d 32

40 604] 23 51. nisiedek po zdanění

399 592 564 14
1 18 3041 61

45 9611 126
5 749 13 351

125 664] 198 6

695 2701 964 3

27 3411 48 50
a^ /.^llU +ooi o

1 4961 3 81

17 553 11 11

223a1l 26 44
44 99v rcz 29

935 25v 666 5

935 093 596 27
-22860l -146 14

19v 29 02

-5 1 10l _106

_5 110l -106

ec}LEúruc\.\vlF

{Pr rpol-
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Návrh na \rypořádání wýsledku hospodaření za rok 2008

6-eOrečlrr§;

Po uzavření všech účetních operací skončilo hospodaření společnosti
za účetní období roku 2008 ziskem ve nýši 40 604 tis. Kč.

Představensfuo MUFlS navrhuje celý rnýsledek hospodaření převést na účet
nerozděleného zisku minulých let.
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Zpráva představensfua
Municipální finanční spoleěnosti ?. s.,
o vztazích mezi propojenými osobami

za účetní období roku 2008

l. Propojené osoby

oviádaná osoba:

' Municipální finanční společnosti, a.s., se sídlem Jeruzalémská 96414, Praha 1 ,PSČ 1 1 0 00, lČ 60196696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2517 (dáte též,,MUFlS")

Ovládající osoba:

' Česká republika - Ministersfuo financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSč
118 10, lČ 6947, s podílem hlasovacích práv 49 Yo,

' Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská
96414, Praha 1, PSČ 110 00, lČ 44848943, s podíiem hlasovacích práv 49 %
(dále též ,,ČMZRB"; - sama ovládaná Českou republikou zastoupenou
těmíto ministerstvy:
- Ministerstvo prumysiu a obchodu se sídlem Na Františku 32, Praha 1, PSČ

110 15, lČ 47609109, s podílem hlasovacích práv 24,25 %, (dáte též
"MPo"),- Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1,
PSČ 11O 15, lČ 66002222, s podílem hlasovacích práv 24,25%, (dále též
,,MMR"),

- Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, Praha 1, pSČ 118 10, lČ 6947,
s podílem hiasovacích práv 23,83 %.

Tato zpráva byla vypracována v souladu s ustanoveními § 66a zákona č.513/1991
Sb., v platném znění a uvádí údaje za období od 1. ledna 2008 do 31, prosince 2008
(dáie,,rozhodné období").

ll, Yáahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Smiuvní vztahy mezi MUF|S na jedné straně a ČtVZnS ovládanou Českou
republikou a Českou republikou - Minisierstvem financí na straně druhé nebyly
vrozhodném období upraveny žádnými novými smluvními dokumenty, vzájmu
ovládajících osob, resp. osoby - České republiky nebyly učiněny ani žádné jiné
právní úkony anijíná opatření.

V rozhodném období nedošlo ke vzniku žádné majetkové újmy
v dŮsledku vztahŮ mezi uvedenými osobami, nevznikly dodatečné náklady ani
rizika.
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ZPR qVA NEáWSLÉHo AuDlToRA
0 ovĚŘEHí účrruí znvrRtť

pro akcionáře společnosti

Ovéňii jsme pňloženou účebrí závěťru spolďnosť Municipální finanČní spoleČnosi 
',:,, 

ti, roalahu

k 31,12.2008, uli<az asi<ui Árlr^cbdcbiod 1.1.2008 do 31.12.2008, pňlohu této ŮČ-'hizávěftY, Přehled

o a.nénách vlasúrího r.pitaiň|oaoni od 1.1.2008 co 3,1.,12.2008 a prehied o penězn,ich iccÍch za období

od 1^1.2008 do 31,,12"2008, včelné popisu pouát}cn uizramných účehich metod. Urjaie o soolecnosa

Municipáinífinanční společnost a.s. jscu uveCeny v bodé 1 pňIohy téio účehí závěrky,

odp ov ódn ost s&tutárn ího orgán u účetr í jedn othy za ú čebl í áv ěri(u

Z: sesiavení a věmé zobrazení účerní zavěrlry v souiadu s českými ÚČehími předPisY occovídá statutámí

oóan ,pot*nosť Municipáiní frnanční spoieinost a.s. Současfi tétc odpovědnosa je navmnout, zavési a

zalrsťt vniřní konb,oly nad sesiavovaním a věmým zobrazenim. ÚČeg'lÍ závěrkY tak, abv neobsahovala

vyznamné nespravnosí enůsobené podvodem nebo chybou, zvciii a uPlamovat vhodné ÚČeirri meiodY a

prováděi dané siiuaci pňmérené účetti odhaOy,

0dpovědnost auditora

Naší úiohou je rrydat na riúiadě provedeného audiiu uýrok k iéro účehí závěrce, Aucii jsme provedii

v souiaiu se úi<cnern o aurjiioreclr a lvleanárocjními aucjiiorskými stanclardy a souvisejicírni aoiikačními

dcložtami Komory .uciň.u-Č.r^i repubiiky V souiadu s lěmiio preicisy 1sme Povinni ccdŽovai eÚcké

normy a nacjanovar a provési audii nk, abýchom dskaii pňměřenou 1istotu, Že ÚČerní avěrta necbsďuje

vý;:ramné nescí?vncsil.

Audii zahmuje prcvďení auclitonkýcll pcsiuoů, jejichŽ cílem je získai dŮkaaní inicnnace o Časfrácn a

skutecncs,ecll uvecených v účerní úvérce. Výbéi áudiiorskýcir posiuoŮ ávisÍ na Úsucku audiicra, vČehě

poscuzení nzk, že účetrí ávěma obsahuie ,nianamná nespravnosť zrŮscbené Podvcdem nebo c;tYbou, Fň

posuzování Ělrro nzk .u,iitol. pňhiecne k vnig,ním konu,"oiám, laeie jsou relevanmí pro sesravení a věmé

zobaeníúčec.lí ávěí-ky-Cii;- p;..uzení vnitňíc;i konrcile navmnourvhodné auoiicmké porruoy, nikoii

vyjádňi sa k účinnosi uni*i.l., kontroi. Audii iéž zairmuie posouzení vhcdnosť použýci Účarníclr meicd,

phharenostl účelnicn odhacú provedených vedením i pcscuzeni celkcvé prez3ntace účemí avěmy,

r]omníváme 53, !g ziskané dúkaani infcrmace Floň cjcstarec;rý a vhodný zaklao prc vyjádreni naŠeho ri}rcku,

Výrok auditora

podle našeho názoru účehí ávěr-i<a podává vémý a poivý obraz akiv, pasiv a finanční situace

spcieč;rosti |v,luniopáin-í ňr.rerr ipoiečnost 
^.r. 

i3i.1,.,?19 .iTT!í:r_ly_l_::ů a výsiecjku jejího

ňlrpoa.r.ni a peněáních tokú za rok 2008 v soulacu s českými účetními předpisy,
-7-i]-)-.v

,/.=q>",-, ,-,, _"_/. 
^r.+'

V Fwedne29.1.2009 /§' __ : -..
+;

/,h,"?
, l.ě' *^Ý, ,;.,,; ?,"

/ != l#n _i:=_-.j

,/ l= 
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aucitcr, osvědčení K{ CR č, 1388

AK A,.DiT s;ci. s ;, c,, Eisrucsxa 3, ?=ia'
osvěcčeni KA, ČR č,285
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RoZVAHA
v plném rozsahu
kedni 3L.L2-2008
(v celých cisících KČ)

tč

6o196696

NáZsv a sidlo účaťli jednotxy

Municípální finanční společnosc,
Jeruzalémská q

praha I
110 00
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AKT|VA

b

ela 14n398 710-54 100452 810
AKT]VA CELKEM (A, + B, + c, + D,l,)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Diouhodobý ma'etek (B,l, + B,ll, + B,lllJ

J*noOoOý nehrnotný majetek ( součet B,l, 1, až B,1,8,)
ol

B. l. 1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Nehmotné vYsledky v,ýzkumu a v},vo,,e

Nedokončený dlouhodobý neirmotný maietek

Poskytnuté záiohy na dlouhociobý nehmotnÝ maieiek

o**ooy hmotný majetek (součet B,l1,1, az B,i1,9,)
B. li,

o ll a

2.

4.

Samos€hé moviié věa a soubory movihi,ch vécl

Dospélá zvířata a jejich skupiny

Jiný dtouhodobý hmo'tný maietek

Nedokonóený dlouhodobý hmořlý maietek i 
020

Pos{y'irruté álohy na dlouhodobý hmořrý majetek l 021

Oceňovaci rozdíl k nabyiému maie&u

OtounoaoOý finančni majetek (součet B,ll1,1, až B,ll1,7,)

, E;ffi;hynadlouhodobý*"."1 -""j"* ___lj

Podíly v oviádaných a ňzených osobách

Podíly v ú&řrich jednotkách pod podstatným vlivem

Óstatni dlouhoOobé cenné papíry a podíly

fr6! O-*ry _ ovládajici a ňdicí osoba,

Jiný dlouhodobý finanóni majetek

Poňzovaný dlouhodobý finanční majeteK



50196696

oalač€ni

a

PAslVA

b

Llslo
řádku stav v běžném účsL období

5

stav v minuiém účet- oMobi

6

PASiVA CELKEM (A. + B. + C.l.) 067 3 98 710 672 140
Vlastni kapitál (A.l. + A.ll^ + A.]ll. + AlV. + A. V.) Ubó 151 240 110 636

Al.

A 1.1.

J

ákladní kapitál (A.1.1. +A.1,2. +A.1.3.) 069 1 000 1 000
Základni kapitál 070 1 000 1 000
Vlastní akcie a viastní obchodní podíiy (-)

Změny základního kapi€lu

\. ll.

\. l1.1.

J.

4.

Kapitálově íondy (součetA l1.1 azA. l1.4) U/J

Emisní ážo 074

Ostatní kapitálové ťondy 075

Oceňovací rozdíly z přecenéni majetku a závazků 076

Oceňovací rozdíly z přecenéní pň přeměnách 0n

A. lll,

A. ll1.1.

2.

Rezeruni fond, nedělitelný fond a ostahí runay ze zsru
(A.ll1.1. +A.ll1.2.) 078 )na zuu

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 2a0 l 2aO
Statutámí a ostatní fondy 080

2"

Výsledek hospodaření minuiých let (A.lV.l . + AIV.2.) 081 109 435 85 927
NerozděIený zisk minulých Iet 082 l 1nq /.,lÁ ě5 yl)-
Neuhrazená áráia minulých let 083

Výsledek hospodaření bězneho úěeiního období /+ J l O84 4a 604
B. ICizi zoroje (B.t, - e.tt. + B.lll. . 8 lV.) | o85 247 470 J9! JVŤ

B. |.

Ď. l. l.

2.

J.

4.

^Ě-úlvy (součet 8.J.1. až B.1.4.) l 086 )4 nqn
Rezarvy podle alláštníoh právních předpisú 087

Rezerva na dúchody a podobné závazky 088

Rezerva na daň z pňjmů 089 4 4,]8 8 783
ostainí rezervv 090

^ 
a11 15 267

Ia 
it.

Ie, rr, r.

l,i,
l3.

+-

6.

7.

,i
ol-,l
,0 l

Dlouhodobé závazky (součet B.jl. 1. az B.l1.10.) 091 ) )\ )^^ 4s6 538
Zával<y z obchodních lráahú U3/

ávazky - ovládající a frdící osoba 093

Závazky - podstatný VlíV 094

Závazky ke spolecníkúm, čienúm družstva a k účastrríkům sdn_ržení no(

Dlouhodobé pňjaté álohy 096

Vydané dluhopisy 097

Dlouhodobe směnky k úhradě 098

Dohadné úěty pasivni 099

Jiné závazky 100 225 266 456 5 3 8

Odložený daňavy ávazei 10,1

z
'&t@rml'6



lŇt<pazlsKu A ZTRATY, druhové členění
v plném rozsahu
ke dni 3L.L2.2008
(v celých tisících Kč)

tč

60196696

Názsv a sidlo úč9ňí jednotky

uunicipální finanČní společnost,
Jeruzalémská 4
D-rhl 1

110 00

oZiačeni TExT

b

Llslo
ádku

skuiďnost v ůčetnim obdobi

e
béžnďn

1

mlnulém,

Tžby za prodej áoá 01

Náklady vynaložené na prodané zboži ^a

+ obchodni maže (|." A,)

ll,

l1.1.

,
,l

Výkony (lI.1. až l1,3,) 04

Tržby za prodej vlastrríďr vlirobků a služeb

změna stavu zásob vlastní činnosť 06

Aktivace 07

B.

Ď. l.

2.

Výkonová spořeba (B,1. + B,2,) 08 2 434 1 ++)

Spotřeba materiálu a ene€Ie
no

Sluáy 10 3 406

Pňdaná hodnota (l, - A + ll, _B,) 11 -2 434 -3 445

(-. l.

,
2

4.

Osobní náklady (součet C,1, až C,4,) 12

Mzdové nákiady
41

odměny členúm orgánu společnosti a družsfua 14

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poiišténi l3

Sociální náklady lo

D. Dané a poplatlcy 17 /Lz 19

E. Odpisy dlouhodobého nehmořiého a hmotného majeiku 18

lII Tržby zprodeje dlouhodobého majetku a materiálú (ll1,1, * ll1,2") 19

ll1.1 .

)

Tňby z 1rodele d|ouhodobého ma|etku 20

Trby z gndeie materiálu 21

F. Zústatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F,1, + F,2,) 1a

|-.l-

2.

Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Zrnéna staw rezeN a opravných položek v provomí

obiasti a komplexnich nákladů přištích obdobi
-32 a64 2. /> l

H.

ostatni píovozni r7nosy

ostatni provozní náklady

Převod provozn ích v,j,nosů

Prevod provozrrích nákladú

Provozní výsledek hospodaření (zohlednéni položek (+), až V-)

:
1l

4

;

3 354

4A 1n1 18 98,7

E-.a
"*,*,**..ffi*



MIJNlcIpÁtuí r,nvexóví spotpčt tost, a.s.

Municipálnr finanční společnost, a.s.

Jeruzalémská 964/4
1 10 00 Praha 1

tČo: oo 19 66 96

Příloha k účeřrí závěrce zaTok 2008

Obsah:
1. Obecné údaje

1.1 Popis účebd jednotky
1.2 Pn:měnrý počet zaměstranců, Odměny čienům statr:tárních orgánů

Informace o účeťních metodách a účefních zásadách

Doplňující informace k roxvaze avýkaza zisku azťráty
3. l PohledavLry a záv azlq
3,2 Vlastní kapital
3.3 Tvorba ťezeťý
3.4 Výnosy

)

=



m-rr.rrbpÁrxj rntaxČln spott čxosr, a.s.

llDozorčí radall--
předseda dozorčí radv

. Ing.Josef Vaník, ČMZRB, a.s.

Členové dozorčí rady

" Ing. Dana Sh-rlrrová, místopředsedionrě, Ministerstvo financí. Ing.Věra Dědkov{ Ministerstvo financí
. Ing.Miian Hnrban, ČIVIZRB, a.s.
. Jaromír Jech, Svae měst a obcí ČR
" Ing.Stanisiav Cysú Ministersťvo pro místní rozvoj

llenŮm ani PředsedŮm řídtcích orgánů MIIFIS a.s. nejsou v sourrislosti s ýkonem jejich
firnkcí poskytovány žádné finanční ani jiné odměny.

1. 2- Průměrný počet zaměsfnanců, odměny čIenům stafutárních orgánů

a

2008

0

0

průměmý poč et zaměstranců:
odměny členům stat orgánů

2007

0
0

2. rnformace o účefních metodách a účefních zásad"ách

Nehmotnýdlouhodobýmajetek, zžsoby: společnostnevlasfuj

I{mofuý dlouhodobý majetek: oceňován pořizovací cenou

Cennépapíry: - nakoupené se oceňujípořizovací cenou
- dluŽné CP drŽené do splatrrosti jsou oceněny reálnou hodnotou na základ,ě

informací odboru ílzenl, akriv a pasiv ČUZn-e
Deriváty: - forwardy na zajištěru reálné hodnoý - d,ennr kurz CNrB

zpusob uplaťněru při přepočtu úd,ajů v cizíchměnách na českou měnu:
UČetrť jednotka upiahluje béžné denní kurzy v-yhlašovanó ČNB ke d^ni uskutďněru

účetrího pňpadu.

Způsob stanovení opravné položky k majetku (pohtedáv§)

OPravná PoloŽka se staaoví dle rozhodnutí před,stavensfva společnosti , aa zák]adě vrritnuho
ÚČetrrjho PokYnu. V r. 2008 byly alčtovany účetrí opravné položky ve v}ši ce]kem

JZ
-á],,l - , .:;-



c) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodařeru roku 2007 byl na základě rozhodnutí valné hrom ady z29.4.2008
rozdělen následovně:

r.2007
Výsledek hospodaření běžného období: 23 51,5 tis. Kč
Nerozděiený zisk minulých let:

Yýsledek hospodaření

3.3 Tvorba rezerv

l'.í
NTIINICPÁINÍ pnveNČln SPOLEčNOST, a.s.

23 5\5 tis. Kč

r. 2008 zisk 40 604 tis. Kč

1. Rezerya na rťráty z fondu cash flow

BYiatvořenavevýŠi 0,1oÁ,0,350Á,0,85%p.a.zýšenesplacenýchčastekjistinposkyh.rut}ch
PŮjČek. Rezerva je tvořena urokor,_ýrn zpusobem a výše tvoření rezerly je podchycena
v samostatných přehledech o splátkách. V r. 2008 bylo rozhodnuto o zučtovánr části
vl4vořené íezeťťý,lderá se vnahovala k půjčkám, které byly již splaceny. Dále se bude tvoňt
íezeTva na a]ctivní půjčky.

r.2007 r. 2008

2. Rezerva na fond kurzových změn:

V r. 2008 bYlo roáodnuto o zúčtování vytvořené rezeruy fondu kr:rzových změn, a to
s oh.ledem na fakť, želq;r'zová rizika jsou jř eliminována v zakoupeném forvardu.
Celá vytvořená hodnota ve výši 8 421 183,35 Kč.

3. Tvořena rezerya na daň z příjmu ve rýši 4 478 040,- Kč"

3.4 Yýuosy
r.2007 r. 2008

rez,eíva

PZ
Tvorba
Ueryaru

a) rrfnosy urokové

b) výrosy z CP

c) kurzové zisky

6 962 ťis. Kč
6 746 tis. Kč

216 tis. Kč
0 ťis. Kč

4 031 lis.
6 962 ťis. Kč

145 tis. Kč
3 076 ťis. Kč

I7 256 tís. Kč 14 90], tis. Kč

l243 730 tis. Kč 801?49 tis. Kč

E, a
"*ář:'lr:lžr:,,:,.

0 tis. Kč 0 tis,Kč



PREHLED O PENEZN|CH TOC|CH
za období od 1. 1.2008
(v celých eisících KČ)

do 31.L2.2008

'strana 1/2

lčo: sorgsgse
Název a sidlo účetníjednotky

Municipátní ťinanční společnost, a.s.
Jeruzalémská 4

Praha 1

110 00

}

{i

l
§i
)
{

l

JFY

Pobžka Teť
skutečnost v účetním období

běžném minulém

P Stav peněžníďr prosťedků (PP) a ekvivalentú na zaétku úcetního obdobi tr^ ?o? 45 961

pENúNí ToKí z HLAvNí yíoĚlečNÉ čtNNosn (pRovozNí čINNos1

L Úeetni zlst< nebo áráta z běáé činnosti před zdaněnim 45 082 1a aqo

A.1. Úprava o nepeněžní operžlc§ -46 961 -L4 729

A.1.1 Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr, pol. k majetku

A.|-L Změna staw opravných poiožek, rezerv -36 370 2 ,797

A1.3.

A.1.4. Výnosy z dividend a podilú na zisku (-)

A I.3. Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčiované výnosové úroky C) -].4 901 -a,7 s26

A1.6, Pňpadné úprávy o ostatní nepeněžní operace 4 310

Č:snj,peněžnítok z provozni činnosti před zdaněním, změnami pr.kap. -]_ 879 L7 s69

LL Zrněna stavu nepeněžnich složek pracovniho kapiťálu 22 26l 43 083

Změna stavu pohledávek z provozní činnosii (+/-) au čas. rozlišení 89 483 98 504

A.2.2. Zména stavu krátkodobých závazkú z provozní činnosť (+i-) pu čas. rož. -6,7 222 -55 42t

^.2.3.
Zrněna staw zasob (+É)

A,2.4. Zmóna stavu krátkodobého finančního maj, nespadaiící do PP a ekv.

Čisni peněžní tok z provozní činnosd před zdaněním a mimoř. položkami 20 382 6a 652

Vyplacené úroky s l"limkou kapitaiizovaných úroků (-)

A.4. Pnlaté úroky (+1 14 901 L,7 526

A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minuié obdobi (_)

A-6, Pňjmy a tnidaje spojené s mimoi. úč. př. včetné daně z příjmů z mimoř. čin.

^.7,
Pňiaté dividendy a podíly na ásku (+)

Č:sni peněžní lok z provozní činnosti 26 495 78 l.78



pŘeHLED o zMĚttÁcH vLAsTNíno xRplrÁlu
:.:.23c6

-] --,_---L rĚ\
do 31.12.2008

lco: sorgsese
Název a sidlo účetníjednotky

Municipální finanční společnosi,, a.s
rTeruzalérnská 4
Dř.}ii ]

110 00

Polož\a Text
skutečnost v účetním období

běžném minulém

A. Zárladní kapitái zapsaný v obchodním rejsřiku (úcet 41 1 )

A1.
)^ -.
I Pocatecí,ll Stav
l 1 000 l 000

A. l. l-.-
l 
Zyysenl

Snížení

A-J_ Konecný istatek 1 000 1 000
B, Základní kapiťál nezapsaný (úcet 419)

Ď, l poc-átecní stav

B.Z Zuišeni

Ď.J. Snížení

oÁ Koneóný zůstatek

c. A. +/- B. se zohiedněnim účtu 252

c.1. Počáteční zůstaiek A. +/- B. 1 000 1,000
C2 počátečnízůsiatek vlastních akcií a viastníó obchodních podílů

C_3. Změna stavu úau252

C.4. Konečný zůstatek úau 252

Konečný zustatek a. +/- B. ! UUU 1 000

D Emisní ážo

D.1. pocáteční stav

n, Zvýšeni

n1 Snižení

o.4. Konečný zůstatek

É Rezervní fondy

poáteční stav 2,u U 2a0

E2 ZWšení

E.3. Sniženi

C^ Konečný zustatek 200 
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