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Základní údaje
o společnosti
Primary data on the company

Obchodní jméno společnosti: Broker Consulting, a.s.
IČ: 25221736
DIČ: CZ25221736
Sídlo společnosti: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň
Datum zápisu do OR:
21. 05. 1998 jako Broker Consulting, s.r.o.
01. 07. 2004 jako Broker Consulting, a.s.
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121
Základní kapitál: 2 074 892 Kč
Předmět podnikání:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkování obchodu a služeb
vydavatelská a nakladatelská činnost
reklamní a propagační činnost
pojišťovací agent
pojišťovací makléř
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Company trade name: Broker Consulting, a.s.
Company ID: 25221736
Tax ID: CZ25221736
Registered office: 2, Jiráskovo Sq., Pilsen 326 00, Czech Republic
Date of registration in the Commercial Register (CR):
21. 05. 1998 as the company Broker Consulting, s.r.o.
01. 07. 2004 as the company Broker Consulting, a.s.
The company is registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert No. 1121.
Nominal capital: CZK 2,074,892.00
Business subject:
Purchase of merchandise for the purpose of its further sales and the sales
Services and business procurement
Publishing and editing activities
Advertising and promotional activities
Insurance agent
Insurance broker
Organization of expert professional courses, training courses and other instructional events including lecturing activities
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Úvodní slovo ředitele
společnosti
Introductory word of the General Manager

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, budoucí akcionáři,
Dear Ladies and Gentlemen, Colleagues, Friends, Potential Shareholders,
naše společnost nedávno oslavila 10. výročí své
existence. Při této příležitosti bych se s Vámi rád
podělil o několik myšlenek. Minulý rok, rok 2007
byl charakteristický zavedením naší nové služby –
OK Finančního plánu. Tato novinka mnohonásobně
zvýšila pozitivní efekt práce konzultantů pro klienty.
Naše úsilí jsme podpořili také rozsáhlou reklamní
kampaní ke konci roku. Dokázali jsme nastartovat
skvělý růst obratu i nárůst počtu spolupracovníků.
Vytrvale směřujeme k naplnění vize – být vedoucím
finančním konzultantem v České republice i Evropské
unii díky své dostupnosti, stabilitě, profesionálním
službám a vlivu na finanční instituce. Jsme úspěšnou
společností. Za slova však nejlépe hovoří výsledky.
Rok 2007 byl pro Broker Consulting, a.s. rekordní.
Obrat společnosti z hlavní činnosti dosáhl výše
344,9 mil. Kč. Oproti minulému roku jsme jej zvýšili
o 40,2 %. Čistý výsledek hospodaření společnosti
dosáhl výše 58,98 mil. Kč. Počet klientů se v loňském
roce zvýšil o 19 512, zprostředkovali jsme 39 441
smluv, celkový obrat ve všech produktech dle metodiky
USF přesáhl 2,09 miliardy Kč a počet spolupracovníků
ke konci roku 2007 dosáhl počtu 935. Naše řady
rozšířilo mnoho výjimečných osobností, což je dáno
mimo jiné i tím, že společnost umožňuje mimořádnou
pracovní kariéru. Průměrný výdělek spolupracovníka
na pozici konzultant v roce 2007 dosáhl úrovně
28 468 Kč, na pozici finanční specialista 53 640 Kč,
na manažerských pozicích 95 234 Kč a v ředitelských
funkcích 414 326 Kč.
V roce 2007 ve společnosti pracovalo průměrně
751 osob, z toho 222 nováčků v zapracování a 529
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spolupracovníků s registrací PPZ, příp. IZ. To znamená,
že na jednoho konzultanta s registrací u ČNB připadá
v roce 2007 průměrný provizní obrat 652 034 Kč. To
je bezesporu skvělý výsledek.
Definitivně jsme se v minulém roce dokázali přeorientovat od prodeje jednotlivých produktů
na poskytování komplexních služeb – optimalizaci
rodinných financí a finanční plánování. Konzultanti
společnosti Broker Consulting, a.s. mají k dispozici
jedinečnou webovou aplikaci OK Finanční plán, která
usnadňuje klientům orientaci ve světě financí. Ukazuje
cestu ke splnění cílů včetně finanční nezávislosti. Tento
nástroj jsme zavedli do praxe jako první poradenská
společnost na českém trhu. Významného pokroku
jsme dosáhli v rostoucím obchodu v oblastech
financování bydlení, investic a zaměstnaneckých
výhod.
V loňském roce jsme opět stáli u zrodu nových, pro
klienty výhodnějších finančních produktů: Evropská
penze, jeden z prvních nízkonákladových produktů
IŽP zaměřený na pojištění rizik a tvorbu finančních
rezerv, zaznamenal velký úspěch u klientů. Neustále
spolupracujeme na vytváření nových finančních
produktů, čímž dokládáme dlouhodobý záměr bojovat
za klienty – za nižší poplatky a vyšší výnosy.
Dynamicky se rozvíjíme na obou trzích, kde působíme
– v České republice a ve Slovenské republice. Věřím,
že i v následujících letech posílíme postavení na trhu,
ještě akcelerujeme růst a využijeme všech příležitostí,
které současný finanční trh nabízí. Jsme připraveni

opět ukázat svoji sílu a dokázat, že se umíme rozvíjet
rychleji než okolní sektor nezávislých finančních
konzultací.
Děkuji našim konzultantům, manažerům a ředitelům
za skvělou práci v roce 2007. Děkuji také našim klientům
za důvěru, kterou v nás každý den vkládají.
Our company has just recently celebrated the 10th
anniversary of its existence. On that occasion, I would
like to share several ideas with you. Last year 2007
was distinctive of our new service implementation
– OK Financial Plan. This news has significantly
increased positive efficiency of our consultants’
performances for our clientele. Our effort was also
supported by an extensive advertising campaign
towards the end of the year. We have succeeded
in taking off an outstanding turnover growth as
well as the growth of a number of co-workers. We
are constantly leading up to the vision fulfillment
– to become leading financial consultants in the
Czech Republic and the European Union thanks to
our availability, stability, professional services and
influence upon financial institutions. We have been
a successful company. However, our results speak
for our words best.
This year 2007 was a record-making year for our
company Broker Consulting, a.s. The company
turnover arising from main activities achieved the
amount of CZK 344.9m. Compared to the last year,
it was raised by 40.2 %. The company net trading
income accessed to CZK 58.98m. A number of our
clientele increased by 19,512, we facilitated the
39,441 contracts, the total turnover in the range of
all products in compliance with the USF methodics
exceeded CZK 2.09 billion and the number of coworkers reached up to 935 towards the end of 2007.

Many exceptional decisive individuals joined up with
our company rows, which was given by the fact that
the company enabled an extraordinary job career.
A co-worker’s average earnings reached the level
of CZK 28,468.00 in the position of a Consultant
in 2007, in the position of a Financial Specialist CZK
53,640.00, in managerial positions CZK 95,234.00
and in executive functions CZK 414,326.
In 2007, the company employed 751 people on
average, 222 freshmen trained-in out of that, and
529 co-workers licensed as Insurance Intermediaries,
or potentially licensed as Investment Agents meaning
that an average volume commission of CZK 652,034
falled on per a single consultant registered with the
Czech National Bank (CNB) in 2007. That was a solid
result without any question.
Finally, we managed to convert from individual
products’ sales to a complex services’ provision –
Family Finance Optimization and Finance Planning.
Consultants of the company Broker Consulting, a.s.
have a unique web application OK Finance Plan at
their disposal facilitating their clients’ orientation in
the world of finance. It shows them the way to meet
their dreams including their financial independency.
We put the tool into practice as the first consulting
company on the Czech market. Substantial progress
was reached in the increasing business within
the areas of housing financing, investments and
employees’ fringe benefits.
We participated at the birth of new financial products
preferable for clients last year: European Pension, one
of the first low-cost products of Capital Life Insurance
(CLI) focused on risks insurance and financial reserves’
creation, which succeeded distinctively with clients.
We constantly cooperate on generation of new

financial products. Thereby, we illustrate our longterm aim to fight for clients – for lower charges and
higher revenues.
Our company has been dynamically developing
on both the markets where we operate – in the
Czech and Slovak Republics. I believe that even in
the following years we shall strengthen our market
position, accelerate the growth even more and shall
take all opportunities, which are on offer to us by
the current financial market. We are prepared to
demonstrate our strengths and evidence that we are
capable of a more progressive development than any
other surrounding sector consisting of independent
financial consultations.
I would like to thank to our consultants, managers
and directors for their outstanding job delivered in
2007. I shall also thank to our clients for their trust
invested in us on an everyday basis.

S úctou
Respectfully Yours,

Petr Hrubý
generální ředitel a předseda představenstva
General Manager and Chairman of the Board of
Directors
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Představenstvo
a dozorčí rada
The Board of Directors and the Supervisory Board

Petr Hrubý

Vilém Podliska

Ing. Pavel Matoušek

Ivana Čmovšová

předseda představenstva
The Chairman
of the Board of Directors

místopředseda představenstva
Deputy Chairman
of the Board of Directors

člen představenstva
Member
of the Board of Directors

členka představenstva
Member
of the Board of Directors

Představenstvo
The Board of Directors
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Martin Hrubý

Mgr. Timm Šmehlík

Ing. Jiří Brabec

předseda dozorčí rady
The Chairman
of the Supervisory Board

člen dozorčí rady
Member
of the Supervisory Board

člen dozorčí rady
Member
of the Supervisory Board

Dozorčí rada

The Supervisory Board
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Kdo jsme
Who we are

Jsme nezávislým finančním konzultantem a podnikáme v oblasti poskytování finančních služeb jak
fyzickým, tak i právnickým osobám. Pojem “nezávislost” považujeme v tomto kontextu za základní
východisko naší činnosti. Jsme zcela samostatná společnost - bez závazků ke konkrétní finanční
instituci. Naše produktové portfolio je poskládáno z toho nejlepšího, co český finanční trh nabízí. Jeho
skladba jde napříč spektrem finančních institucí a je zárukou nezávislosti a skutečné objektivity našeho
poradenství.
Stojíme v oblasti financí mezi dvěma stranami: stranou nabídky, kterou tvoří finanční instituce se svými
produkty, a stranou poptávky, kterou tvoří naši klienti se svými potřebami, cíli a přáními. Naše činnost
spočívá ve zprostředkování vzájemně prospěšného obchodu mezi těmito stranami. Na straně nabídky
analyzujeme finanční produkty a klientům pak pomáháme najít, co je pro ně v daném období finančně
smysluplné a co už ne. Chceme být klientům partnery a průvodci na cestě k finanční nezávislosti,
chceme lidem přinášet peníze navíc. Jsme tady proto, aby si běžný klient, který se plně věnuje své
vlastní profesi a nedokáže se orientovat v nepřehledné záplavě nabídek, mohl vybrat v danou chvíli
pro sebe to nejlepší. Pro svou činnost splňujeme všechny zákonem stanovené podmínky a registrace.
We are independent financial consultants and run our business within the field of financial services provided
to both physical entities as well as corporate bodies. The concept of “independency” shall be within this
particular context considered as an elementary basis of our activities. In deed, we are an independent
company – without any commitments to a particular financial institution. Our product portfolio consists
of the best what the Czech financial market can offer. Its structure involves the cross cuts of financial
institutions’ spectrum, and forms an independency assurance together with a real objectivity of our
counseling services.
Within the field of finance, we occupy a position between two sides: a side of the supply, which is formed
by financial institutions and their products, and a side of the demand formed by our clients with their needs,
goals and wishes. Our activities are based upon an intermediary service of mutually profitable business
between those sides. We analyze financial products at the side of the supply, and thus we assist our clients
to find what is financially purposeful for them in the given period and what is not. We want to become
partners for our clients and guides on their way to a financial independency; we want to bring people
additional money. Therefore, we are here for a common client who is fully engaged in his own profession,
and thus is unable to orientate himself in an inexhaustible running fire of supplies, could select the best one
for him at that moment. We are fully in compliance with all legally prescribed conditions and registrations
authorizing us to execute our business activities.
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Čím se zabýváme
Our principle activities

• Konzultacemi, zprostředkováním i poradenstvím v oblasti
finančního a sociálního zabezpečení osob a rodin.
• S využitím všech dostupných státních dotací pomáháme
klientům vytvářet finanční rezervy na jimi zvolené účely a pro
jejich již existující aktiva hledáme vyšší výnosy.
• Investičním poradenstvím pro fyzické i právnické osoby.
• Činností pojišťovacího makléře pro střední a velké společnosti.
• Tvorbou sociálních programů s využitím daňových zvýhodnění
pro podniky a společnosti.
• Služby poskytujeme klientele všech příjmových skupin.
• Consultations, provision of the intermediary services and
consultancy within the field of financial and social security of
persons and families.
• We assist to our clients to form financial reserves with the
application of overall available state subsidies for purposes
selected by them, and we search for more effective and already
existing asset returns.
• Investment counseling for physical entities and corporate bodies.
• Activities involving insurance brokering for medium and largesized companies.
• Formation of social programs with the application of tax
preferences for corporate bodies and companies.
• Services are provided to clientele of all income levels.
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Principy naší práce
Principles of Our Work

Na základě dosavadních zkušeností jsme definovali několik základních principů, na nichž jsme vybudovali kvalitu našich služeb a které odpovídají
náročným požadavkům na práci finančního konzultanta v současném globálním světě.

1. Bezpečí uložených prostředků
Spolupracujeme pouze se silnými finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Tyto společnosti si nemohou dovolit šlápnout vedle
ani v tak malé zemi, jako je ta naše. Takové selhání by pro ně mělo fatální následky a nenávratně by to poškodilo jejich značku i na velkých světových
trzích.

2. Vysoká kvalita a špičkové programy
Velké a zavedené finanční domy občas na své postavení hřeší a služby pro drobné klienty u nich nebývají vždy nejvýhodnější. Proto si, jako nezávislý
konzultant, vybíráme pouze špičková řešení, tedy taková, která jsou pro klienty výhodná dlouhodobě. Jen takové produkty doporučujeme a jen takové
zařazujeme pod garanci naší značky.

3. Svobodný výběr a nezávislost
Nejsme zaměstnanci žádné finanční instituce, nemusíme tedy jednat podle hesla „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Pohybujeme se volně po celé šíři
trhu a na základě vlastní důkladné analýzy kombinujeme pro naše klienty z široké nabídky jen špičková řešení. Žádná instituce nemá na vrcholové úrovni
všechny své produkty, vždy je potřeba vážit, analyzovat, porovnávat a správně se rozhodnout. V tom je krása, ale i složitost naší práce.

4. Jedinečnost každého klienta (individuální přístup)
Bez tohoto principu dnes ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto důkladnému specifikování potřeb našich klientů mimořádnou
pozornost. V otázkách týkajících se peněz dnes klienti individuální a samozřejmě také diskrétní přístup jednoznačně preferují.

5. Trvalá péče a dlouhodobý servis pro klienty
Návrhem řešení a zprostředkováním příslušných smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Ekonomická situace domácnosti se neustále proměňuje
a také finanční trhy se stále vyvíjí. Proto je pro naše klienty samozřejmý pravidelný a bezplatný finanční servis, jenž umožní včas zareagovat na veškeré
změny v životě jednotlivce či v situaci na trhu.

6. Komplexní přístup
Bereme vždy v úvahu nejen momentální finanční situaci klienta, ale připomínáme také souvislosti s ostatními finančními potřebami, které každého
z nás v životě potkávají. Je nezbytné pohlížet na potřeby každého člověka nejen odborně, ale také lidsky.
12 |

Based on our previous experience, several fundamental principles were defined and on the top of them, the quality of our services was built up corresponding
with demanding requirements valid for the work of financial consultants in the current global world.

1. Deposited Resources Security
We cooperate merely with strong financial institutions with a high level of their brand name and a high rating. These companies are not allowed to make
a mistake even in such a small country as it is ours – such a failure should have fatal consequences for them, and it would damage their trademark even in the
extensive global markets for good.

2. High Quality and Top Programs
Large and established financial houses sometimes sin against its market position, and services defined for small customers shall not always be considered the
most optimal. Therefore, as being independent consultants, we select only the top solutions, consequently those ones, which shall bring our clients some
long-term optimum solutions. We recommend only those products and only those are incorporated under our trademark guarantee.

3. Independency and Voluntary Selection
We are no employees of any financial institution, thus we are not obliged to act according to the slogan “Sing the song of the one whose bread you eat”.
We operate freely all over the whole market and based on our own ultimate analysis, we combine only the top solutions accepted from a broad offer for
our clients. No financial institution offers all its products at the top level of solutions, therefore, it is necessary to esteem, analyze, compare and then decide
properly. It is the art of fineness, though even the complexity of our work.

4. Client’s Individuality (Individual Attitude)
Nowadays, it is impossible to satisfy client’s financial needs without observance of such a principle to the full. That is why we pay an extraordinary attention
to a thorough specification of the clients’ needs. Concerning questions related to money, it is a certainty that an individual and discrete attitude to clients is
unambiguously privileged.

5. Permanent Care and Long-term Customer Service
Our customer care shall not be completed by our solution and the provision of the intermediary service proposed, but contrary, it starts. A household
economical status has been in a constant change and financial markets are still under the development, therefore, we provide our clients a certain regular and
free of charge financial service enabling them to respond to overall changes in the life of an individual or in the situation on the market in time.

6. Comprehensive Approach
We always consider not only the existing financial situation of the client, but also remind conjunctions with other financial needs, which come to everyone
of us during our lives. It is necessary to observe needs of every human being not only from the professional point of view, but also from the human side.

| 13
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Historie společnosti
Company History

Společnost Broker Consulting byla založena jako společnost s ručením omezeným v první polovině roku 1998. Začátek podnikání byl ve znamení
zprostředkování a konzultací v oblasti pojištění, stavebního spoření, penzijního připojištění a investic. V každém segmentu byl zvolen strategický
partner, což bylo v době, kdy byl trh ovládán přímými prodejci, projevem nebývalé nezávislosti a velmi vyspělé služby pro klienty. Od počátku své
existence se společnost rozvíjela dynamicky nejen objemem obratu, ale také – a především – kvalitou poskytovaných služeb. Za devět let svého trvání
se z malé české firmy stala silná akciová společnost operující na středoevropském trhu, která udává trendy ve finančním poradenství, používá ke své
práci nejmodernější nástroje i propracovanou metodiku finančního plánování.
The company Broker Consulting was established as a company with limited ownership (Ltd.) in the first half of 1998. The beginning of our business was
preceded in the token of intermediary services and counseling within the field of insurance, building savings, pension insurance and investments. A strategic
partner was selected for every segment, which was – at times, when the market was controlled by direct vendors was considered a demonstration of
unprecedented independency as well as a very advanced service provided to clients. Since the beginning of the company existence, the company has been
under the dynamic development viewed not only in terms of its turnover volume, but also – and above all – in term of quality of its services provided. In
duration of nine years of its operation, the company has grown from a small Czech company into a strong joint stock company operating within the Central
European market, which sets the trends in financial counseling, utilizes the most sophisticated tools for its work as well as a highly elaborated methodics of
financial planning.
14 |

V následující tabulce jsou shrnuty nejdůležitější mezníky ve vývoji společnosti.
The following table summarizes the most important milestones in the company development.

1998
2000
2001
2003
2004
2005

2006

2007

založení společnosti Broker Consulting, s.r.o. se sídlem v Plzni, Dominikánské ul. 9
Establishment of the company Broker Consulting, s.r.o. registered at 9 Dominikanska Str., Pilsen
změna sídla společnosti – Plzeň, Edvarda Beneše 70–72
Change of the company headquarters – 70–72 Edvarda Beneše Str., Pilsen
počet klientů dosáhl 50 000
Number of clients amounted to 50,000
roční obrat společnosti překonal hranici 100 mil. Kč
Annual turnover of the company exceeded the limit of CZK 100m
počet klientů dosáhl 100 000
Number of clients amounted to 100,000
změna právní formy na Broker Consulting, a.s.
Change of the legal title of the company to Broker Consulting, a.s.
změna sídla společnosti – Plzeň, Klatovská 7
Change of the company headquarters – 7 Klatovská Str., Pilsen
fúze se společností Integrated Financial Services, s.r.o.
Fusion of the company with Integrated Financial Services, s.r.o.
roční obrat překonal hranici 200 mil. Kč
Annual turnover of the company exceeded the limit of CZK 200m
změna sídla společnosti – Plzeň, Koterovská 1
Change of the company headquarters – 1 Koterovská Str., Pilsen
vybudování pracoviště centrály v Praze, Průběžná 78
Development of the central work base in 78 Průběžná Str., Prague
nasazení nového systému pro elektronické zpracování dat a výpočet provizí
Implementation of a new system for electronic data processing and calculation of commissions
založení Broker Consulting, s.r.o. na Slovensku se sídlem v Bratislavě, Košická 52
Establishment of the company Broker Consulting, s.r.o. in Slovakia registered at 52 Košická Str., Bratislava
počet klientů dosáhl 150 000
Number of clients amounted to 150,000
roční obrat společnosti překonal hranici 300 mil. Kč
Annual turnover of the company exceeded the limit of CZK 300m
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Finanční plán
Financial Plan

Finanční plánování je dnes nejmodernější a klienty nejvíce preferovanou službou. OK Finanční plán – jedinečná on-line aplikace vyvinutá společností
Broker Consulting – nabízí po kvalifikované analýze klientům strategii, jak si splnit své životní sny, jak dosáhnout svých finančních cílů a jak docílit
finanční nezávislosti. Pro většinu Čechů je pojem finanční nezávislost spojen s představou osob, které mají vysoké příjmy nebo větší majetek. Opak je
pravdou. Naše zkušenosti říkají, že devět lidí z deseti může do 15 až 20 let přestat pracovat a přitom si udržet stejnou životní úroveň jako dnes. Jak je
to možné? Odpověď na tuto otázku přináší unikátní služba Broker Consulting - OK Finanční plán. OK Finanční plán je software, který za použití přísné
metodiky stanoví kroky a zásady, které vedou klienta k finanční nezávislosti.
Co finanční plán ukazuje?
• Konkrétní kroky v oblasti správy finančních prostředků, které vychází z analýzy klientovy finanční situace, jeho potřeb a cílů, pracovních perspektiv
a záměrů vzhledem k určitému časovému horizontu.
• Ukazuje, jakými postupy dosáhnout svých cílů, potřeb a přání a jak dlouho bude cesta k jejich dosažení trvat.
• Navrhuje, jaké finanční produkty využívat, kdy uzavírat smluvní vztahy, kam, kolik a jak dlouho investovat, aby bylo možné vybudovat potřebný
finanční majetek. Výnosy (renta) z tohoto majetku pak přináší finanční nezávislost.
• Jak zbytečně neprodlužovat cestu k dosažení finanční nezávislosti či jak úspěšně reagovat na životní změny a situace, aniž by byl ohrožen cíl.
Financial planning shall currently be considered the most up-to-date and mostly privileged service requested by clients. OK Financial Plan – a unique on-line
application developed by the company Broker Consulting – offers its clients a strategy based upon a competent analysis of how to meet their life dreams, how
to achieve their financial targets and how to accomplish their financial independency. Most of Czech people associate this term of the financial independency
with an imagination of persons obtaining high earnings or having extensive properties. The contrary is the case. Based on our experience, nine people out of
ten can stop working in the period of 15 to 20 years, and hold the same living standards as these days. How is it possible? A reply to this question is provided
by a unique service of the company Broker Consulting – OK Financial Plan. OK Financial Plan is a software, which defines steps based on application of a severe
methodics and principles leading the client to his financial independency.
What shall the financial plan demonstrate?
• Detailed steps within the field of financial resources administration derive from analysis of the client’s financial situation, his needs and goals, job perspectives
and aims regarding a certain time horizon.
• It indicates what procedures should be applied to achieve the goals, needs and wishes, and how long the journey to their achievement should take.
• It proposes what financial products to be applied, when to conclude such contractual relations, where, how much and how to invest in order to build up
the necessary financial resources. Then, gaining (annuity) acquired from such a property shall bring a financial independency.
• How not to waste your time to the achievement of the financial independency, or how to successfully respond to changes and situations in life in order not
to endanger your target.
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Optimalizace rodinných financí
Family Finance Optimization

Služba nazvaná OK Optimalizace rodinných financí pomáhá klientům najít nejlepší možnosti a kombinace využívání finančních produktů v souladu
s jejich potřebami. Optimalizace je úprava skladby rodinných výdajů tak, aby odpovídala aktuálním potřebám a možnostem rodiny a zároveň aktuální
nabídce moderních finančních produktů na trhu. Poskytnutí služby má dvě fáze:
The service identified as the OK Family Finance Optimization shall help clients find the best alternatives and combinations of how to use financial products in
compliance with their needs. Optimization is an adjustment of family expenses’ structure in the way to correspond to current needs and family possibilities,
and simultaneously to suit the current offer of modern financial products available on the market. The provision of such a service has two phases:

a| Posouzení již uzavřených smluv, nalezení rezerv | Concluded Contracts Assessment, Detection of Reserves
Po určité době se často ve většině domácností hromadí řada smluv o pojištění, spoření či různé kombinace finančních produktů, do kterých jsou
měsíčně investovány nemalé částky. Je proto dobré se čas od času přesvědčit, zda není čas na nějaké prospěšné změny, které zvýší produktivitu vašich
financí.
Je samozřejmě prospěšné nezatěžovat rodinný rozpočet starými a nevýkonnými finančními produkty. Z vnitrofiremní statistiky vyplývá, že v 97 %
případů jsou v již uzavřených smlouvách a jejich kombinacích rezervy. Po rozboru uzavřených finančních smluv jsou tyto rezervy identifikovány.
A range of insurance contracts, savings or various combinations of financial products starts to cumulate in most of households after a certain time, and
a considerable amount of money is invested in them on a monthly basis. Therefore, it is recommended to convince yourself from time to time, whether it is
time for some useful changes, which would enhance productivity of your finance.
Certainly, it is beneficial not to burden your family budget with old and inefficient financial products. Facts arising from our internal company statistics reveal
that in 97 % of cases there are reserves in previously concluded contracts and their combinations. After analyzing the concluded financial contracts, such
reserves become identified.

b| Návrh a realizace změn | Proposal and Implementation of Changes
Po nalezení rezerv následuje návrh variant, jak zvýšit výkon financí v příslušné domácnosti. Je předložen návrh, které produkty ponechat, které
smlouvy vypovědět, které upravit.
Protože je stále složitější se správně zorientovat v nepřeberném množství nabídek finančních institucí, pomáháme svým klientům při realizování
potřebných změn. Máme aktuální informace, máme schopnost nezávisle porovnávat výhodnost produktů jednotlivých bank, pojišťoven či
spořitelen.
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Upon identification of reserves, the process is followed by a proposal of options how to increase performance of finance in the particular household. The
proposal shall be submitted explaining which products should be retained, which should be denounced and which should be amended.
Therefore, it becomes more and more complicated to be acquainted with a copious amount of offers provided by financial institutions; we assist to implement
the necessary changes to our clients. We share current information and have an ability to compare independently the convenience of products offered by
individual banks, insurance companies or savings banks.

S Broker Consulting získává klient pravidelnou péči, díky níž bude jeho finanční portfolio vždy nastaveno optimálně. Svatba, narození dítěte, změna
příjmu apod. Všechny tyto události ovlivňují náš život zásadním způsobem. Stejně, jako se přizpůsobujeme nové životní situaci, měly by se jí přizpůsobit
i všechny finanční produkty, které využíváme. Optimalizace rodinných financí přinese nárůst výkonnosti rodinných peněz až o několik řádů.
The client receives a regular care with the company Broker Consulting thanks to which his financial portfolio shall always be set up optimally. A wedding, childbirth,
change of income, etc. All such events have a principle impact on our lives. Equally, as we accommodate a new life situation, all financial products applied by us
should accommodate to it, as well. Family finance optimization shall cause a growth of performance of our family finance on order of several digits.
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Financování bydlení
Housing Financing

Pořízení vlastního bydlení je pro většinu lidí významným finančním rozhodnutím se značným
zásahem do budoucnosti, a proto je důležité pečlivě zvážit a vyhodnotit všechny dostupné
informace a možnosti. Jak se ale orientovat v záplavě nabídek bank a dalších finančních
institucí? Jak najít tu správnou hypotéku, úvěr, jak nejlépe využít stavební spoření? Jak
poznat, že by bylo dobré něco změnit u již využívaných produktů? Služba OK Finacování
bydlení pomáhá najít ty nejlepší možnosti na úvěrovém trhu a řeší financování bydlení
s ohledem na cíle a možnosti.
Jaké jsou výhody spolupráce s Broker Consulting?
Acquisition of own housing is considered an important financial decision for most people
having a significant impact on their future, and therefore it is essential to consider and
evaluate carefully all available options. How to be acquainted with an extreme number of
banks and other financial institutions’ proposals? How to find the right mortgage, credit, how
to use your building savings to the best? How to recognize that it would be more efficient to
change something on already used products? The service OK Housing Financing helps you
find the best options on the loan market and solves financing of the housing in terms of your
targets and potentials.
What are advantages of your cooperation with the company Broker Consulting?

a| Nezávislost | Independency
Naši hypoteční specialisté dokážou porovnat aktuální podmínky úvěrových produktů
všech velkých bank a stavebních spořitelen a doporučit optimální řešení. Jejich velkým
pomocníkem je speciální hypoteční kalkulátor, který umožňuje porovnat možnosti
financování bydlení napříč celým úvěrovým trhem včetně vyhodnocení bonity žadatele.
Our mortgage specialists are able to manage to compare current conditions of loan products
of all large bank institutions and building societies, and recommend an optimum solution
for you. Their big assistant is a special mortgage calculator enabling them to compare
possibilities to finance housing crosswise the whole loan market including an assessment of
the applicant’s credit score.
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b| Individuální přístup | Individual Approach
Každý klient se nachází v jiné situaci, má specifické požadavky, a proto neexistuje tzv. univerzální řešení.
Hypoteční specialisté vyhodnotí klientovy požadavky a finanční možnosti vzhledem k situaci na úvěrovém
trhu. Pak doporučí konkrétní postup s využitím nejvýhodnějších finančních produktů.
Every client is found in a different situation, has specific requirements, and that is why there does not exist
so called all-purpose solution. Mortgage specialists shall assess the client’s requirements and his financial
possibilities in terms of the situation on the loan market. Subsequently, he shall recommend a detailed
procedure with an application of the most preferred financial products.

c| Úspora nákladů | Cost Savings
Síla, význam a dobré jméno naší společnosti nám přináší rozšířené možnosti při jednání s bankovními
institucemi. Hypoteční specialista Broker Consulting může pro svého klienta získat exkluzivní podmínky
nejen v úrokových sazbách, ale i v ostatních poplatcích. Nezanedbatelnou výhodou je - vedle finančních
úspor - i významná úspora času.
The strength, importance and goodwill of our company shall bring us extended possibilities to deal with bank
institutions. The mortgage specialist of the company Broker Consulting is able to gain exclusive conditions for
its client not only in terms of interest rates, but also in other charges. An inconsiderable advantage is also – next
to financial savings – even the time saved.

d| Servis | Service
S hypotékou nebo úvěrem souvisí i celá řada dalších potřeb, jako je například zabezpečení úvěru,
pojištění majetku, vinkulace. Dokážeme posoudit a porovnat i tyto produkty, doporučit ten nejlepší
a pomoci s jejich vyřízením. Průběžně po celou dobu využívání finančního produktu, zejména při
výročí fixace úrokové sazby či při změně životních podmínek, jsou hypoteční specialisté svým klientům
opět k dispozici, jsou připraveni ke konzultaci a nalezení optimálního řešení.
A whole range of other needs is related to the mortgage or the loan such as security of the loan, property
insurance and immobilization. We are capable to examine and compare even these products, recommend
the best one and assist with its arrangement. Continually, for the whole period of using the financial product
especially at the anniversary of the immobilization of the interest rate, or at the change of live conditions, the
mortgage specialists are at the disposal of their clients and ready to advise and find an optimum solution.
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Optimalizace zaměstnaneckých výhod
Employees Amenities Optimization

Finanční zaměstnanecké výhody jsou výhody, které poskytuje zaměstnavatel mimo plat svým zaměstnancům. Stále více firem oceňuje své zaměstnance
formou příspěvků do finančních produktů, nejčastěji na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Existují další speciální programy, kterými
mohou zaměstnavatelé motivovat vybrané klíčové zaměstnance a zohlednit jejich význam pro společnost.
Služba OK Optimalizace zaměstnaneckých výhod je určena korporátní klientele a pomáhá najít nejlepší možnosti využívání daňových výhod v souladu
s potřebami a požadavky zaměstnavatele. OK Optimalizace zaměstnaneckých výhod, to je cesta k účinným firemním benefitům.
Financial employees amenities are benefits provided by the employer externally besides wages to its employees. An increasing number of companies value
their employees in the form of contributions to financial products, the most frequently to a pension scheme and a private life insurance. Other special programs
exist applied as employers’ motivation factor to their selected key employees, and thus display their importance for the company.
The service OK Employees Amenities Optimization shall be defined for corporate clientele and shall help them find the best options in using tax allowances in
compliance with the employer’s needs and requirements. OK Employees Amenities Optimization is the right way towards effective corporate benefits.

Jak můžeme zaměstnavatelům prospět?
• Navrhneme nejvhodnější využití finančních produktů ve vaší personální politice.
• Vytvoříme motivační a stabilizační zaměstnanecké programy s využitím daňových zvýhodnění nebo jiné speciální kombinované programy.
• Ušetříme hodně času - máme zkušenosti a vlastní postupy při zavádění koncepcí personálních programů i nových benefitů a při komunikaci
s finančními institucemi.
• Výrazně snížíme administrativní zátěž spojenou se zavedením zaměstnaneckých programů.
• Garantujeme, že zaměstnavatel vynaloží své finanční prostředky v podobě firemních příspěvků do kvalitních a smysluplných finančních produktů.
• Poskytneme pro vás i pro vaše zaměstnance nezávislé poradenství a servis i pro další finanční služby a produkty.

How can we bring some benefit to employers?
• We shall propose the most efficient application of financial products within the field of your human resources policy.
• We shall create motivation and stabilization employees’ programs with the application of tax preferences or any other special combined programs.
• We shall save you a lot of time – we are experienced and have our own procedures if implementing conceptions of human resources programs and new
benefits as well as if communicating with financial institutions.
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• We shall significantly decrease your administrative burden related to the implementation of employees amenities programs.
• We shall guarantee that the employer shall pay its finance in the form of employer’s contributions into quality and meaningful
financial products.
• We shall provide an independent counseling and service for you, your employees and other financial services and products.

Výhody zavedení benefitů pro zaměstnavatele:
• motivace pro zaměstnance,
• stabilizace zaměstnanců,
• snížení mzdových nákladů,
• zajištění rizik,
• daňové zvýhodnění.

Advantages arising from implementation of amenities for employers:
• Employees’ motivation
• Employees’ stabilization
• Labour costs’ decrease
• Risks security
• Tax preferences

Výhody zavedení benefitů pro zaměstnance:
• bonus - navýšení platu o příspěvek zaměstnavatele,
• jistota zajištění osobních rizik,
• daňové zvýhodnění.

Advantages arising from implementation of employees amenities:
• Premium – increase of the salary for the employer’s contribution
• Certainty of personal risks security
• Tax preferences

| 23

Naše
služby
Our Services

Tři principy spolupráce Broker Consulting s firmami:
Three principles of cooperation established among Broker Consulting and companies:
1| Uplatňování individuálního přístupu | Individual Approach Exercise
Ke každému jednání přistupujeme s maximálním respektováním potřeb a požadavků firmy a firemní kultury. Každá společnost je
vnitřní strukturou jedinečná, ať už jde o velikost, ziskovost, počet zaměstnanců či obor činnosti. Podle těchto okolností volíme své
postupy.
We shall apply a maximum needs, company requirements and corporate culture respected at each of the dealings. Every company is
a unique one in its internal structure regardless the fact of its size, profitability, number of employees or field of business activities. We
shall select our procedures accordingly to such circumstances.

2| Důraz na ekonomický přínos | Emphasis on Economical Benefit
Na základě vstupních informací provedeme analýzu a vypracujeme návrh řešení využívání daňových výhod, který bude mít pro vaši
společnost co nejvyšší ekonomický, sociální a personální přínos. S vedením firmy pak společně zvolíme optimální postup při zavádění
jednotlivých programů.
Based on input information, we shall execute an analysis and process a solution proposal how to use tax preferences, which shall bring
your company the highest economical, social and personnel benefits. We shall select an optimum procedure at implementing individual
programs together with the company executives.

3| Prováděcí strategie a následný servis | Operational Strategy and Subsequent Service
Podle zvolené strategie a časového plánu a podle dohody s vedením probíhají další jednání již individuálně s jednotlivými zaměstnanci.
Nedílnou součástí našich služeb pro firemní klientelu je dlouhodobé zajištění technického a metodického servisu a následná péče.
Based on the selected strategy and time schedule and based on the agreement with the management, we shall proceed other dealings
with individual employees on an individual basis, hereinafter. An integrated part of our services provided for corporate clientele is a longterm provision of the technical and methodical service including the following care.
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Unie společností finančního
zprostředkování a poradenství
Union of Companies Allied in Financial Intermediary and Counseling (USF)
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Členství v Unii
Union Membership

Broker Consulting, a.s. je jedním ze zakládajících členů Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
– USF, která vznikla v červnu roku 2006 jako neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících
na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Jejím posláním je zlepšení kvality
služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chceme svojí prací v USF přispět
a podílet se na tvorbě jasně deklarovaných standardů finančního poradenství a zprostředkování a důsledném
dohlížení na jejich dodržování. Podílíme se na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak
v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické.
Broker Consulting, a.s. je jedním z nejaktivnějších členů USF, o čemž svědčí mj. aktivní účast zástupců společnosti
v jednotlivých pracovních sekcích, komisích nebo statutárních orgánech USF. Předsedou Rady USF je generální
ředitel Petr Hrubý, místopředsedou legislativní komise – sekce pojišťovnictví je ekonomický ředitel Ing. Pavel
Matoušek, který je současně také členem sekce investic a kontrolní komise, členkou legislativní komise – sekce
hypotéčních úvěrů je hypotéční specialistka Linda Fejtková, členem etické komise je key account manager
Ing. Petr Hora a členem komise pro média a marketing je ředitel pro komunikaci a PR Jan Lener.
Broker Consulting, a.s. is one of establishing members of the Union of Companies Allied in Financial Intermediary
and Counseling – USF, which was established in June 2006 as a non-profit professional alliance of legal and physical
bodies operating in the territory of the Czech Republic within the field of financial intermediary and counseling. Its
mission is to enhance quality of services in the area of financial intermediary and counseling on the Czech market. We
would like to contribute and participate with our work performed in the USF in the formation of explicitly declared
standards of financial counseling and intermediary and a consistent observance of their abidance. We shall participate
in enhancement of conditions applicable to the performance of this business field both in the area of legislation and
economics.
Broker Consulting, a.s. is one of the most active members of the USF, which can be proven by an active participation
of company representatives in individual working sections, commissions or statutory bodies of the USF, among others.
The Chairman of the USF Council is the General Manager, Mr. Petr Hrubý, the Deputy Chairman of the Legislation
Commission – Insurance Section is the Economic Manager, Mr. Pavel Matoušek, who is also a member of the Investment
Section as well as the Control Commission, a member of the Legislation Commission – the Section of Mortgage Credits
was nominated our mortgage specialist, Ms. Linda Fejtková, a member of the Ethical Commission is the Key Account
Manager, Mr. Petr Hora, and a member of the Media and Marketing Commission is the PR and Communication
Manager, Mr. Jan Lener.
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Broker Consulting jako společensky odpovědná firma
Broker Consulting as a Company applying Corporate Social Responsibility

Plně si uvědomujeme, že v naší společnosti žijí spoluobčané, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Naše podpora proto směřuje také k těm, kteří
v životě neměli takové štěstí. V roce 2005 Broker Consulting, a.s. ve spolupráci s Jágr Teamem, s. r. o. stála u zrodu občanského sdružení Dobrý skutek,
které chce být transparentním a adresným prostředníkem mezi dárcem a obdarovaným. Broker Consulting a Jágr Team se potkaly v jeden moment
s totožnou myšlenkou – nasadit svoji značku a svoje síly na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Dobrý skutek pomáhá tam, kde je to třeba –
není orientován na úzkou cílovou skupinu, ale prostředky poskytuje jak dětem, tak seniorům, jak tělesně, tak i mentálně postiženým apod.
Patrony Dobrého skutku se staly takové osobnosti jako Miss ČR 1998 Kateřina Stočesová, bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra PhDr. Marián Jelínek či
mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. Jsme hrdi na to, že spolupracovníci Broker Consulting každoročně věnují na konto Dobrého
skutku nemalou částku. Někteří z nich dokonce vstoupili do projektu „Adopce Dobrého skutku“, kde se zavázali formou virtuální adopce dlouhodobě
finančně podporovat postižené děti.
We are fully aware of the fact that there are citizens in our society who shall not survive without help of others. Therefore, our support is focused on those
who were not so lucky in their lives. In 2005, the company Broker Consulting, a.s. in cooperation with the Jágr Team, s. r. o. was participating in establishing
of an unincorporated association Dobrý skutek (Good Deed), which wants to be a transparent and direct intermediary between the donator and the donee.
Broker Consulting and Jágr Team have met at a united moment with an identical idea – to invest their trade names and powers for the help of those who are
unable to help themselves. The Good Deed assists in needed places – it shall not focus primarily on a narrow target group, but it provides its funds both the
children, seniors and to disabled and mentally handicapped people, etc.
Benefactors such as Miss of the Czech Republic 1998, Kateřina Stočesová, original personal coach of Jaromír Jágr, PhDr. Marián Jelínek, or the spokesperson
of the ex-president Václav Havel, Mr. Ladislav Špaček, became godfathers of the Good Deed. We are proud of the fact that co-workers of the company Broker
Consulting donate annually an inconsiderable amount of money to the account of the Good Deed. Actually, some of them have joined the project “Good Deed
Adoption” where they obliged to financially support handicapped children in the form of a long-term virtual adoption.
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Rok 2007 byl pro obchodní síť rokem expanze. Cílem bylo po předchozí roční stabilizaci rozvinout obchodní síť tak, abychom dosáhli požadovaného
meziročního nárůstu obratu společnosti o 45 %.
Při rozvoji obchodu jsme se soustředili na následující oblasti:
• řízení aktivit konzultantů,
• efektivita práce konzultantů,
• počet konzultantů,
• podpora prodeje, marketing a PR.
Tyto oblasti jsme si vyhodnotili jako klíčové pro splnění plánu prodeje v uvedeném období. Zároveň jsme se při realizaci jednotlivých kroků soustředili
na přípravu pro využití tržních příležitostí, které nás čekají v České republice v příštích letech. Za nejzásadnější považujeme přípravu obchodní sítě
na důchodovou reformu, reformu zdravotnictví a deregulace nájmů.
The year 2007 was the year of expansion in business network. The target was defined to develop our business network in order to achieve requested interim
increase of the company turnover by 45 % after a previous annual stabilization.
We concentrated on the following areas:
• Consultants’ activities management
• Enhancement of consultants’ work performance effectivity
• Number of consultants
• Sales support, marketing and PR
Those areas were assessed to be the key ones to meet the sales plan in the given period. Simultaneously, we have concentrated on preparations applicable
to market opportunities’ utilization at implementing individual steps, which are expected in the Czech Republic in future years. The most principle ones are
considered preparations of the business network for the retirement reformation, health system reformation and rentals deregulation.

a| Řízení aktivit konzultantů | Consultants’ Activities Management
Pro efektivní řízení aktivit jsme zavedli internetovou aplikaci WEB DIÁŘ. Tato aplikace umožnila následující činnosti:
• systematické sledování denních aktivit konzultantů,
• analýzu týdenních aktivit a výsledků konzultantů a obchodních skupin,
• správu kontaktů na stávající a potenciální klienty,
• sledování vývoje jednotlivých obchodních případů,
• informace pro následnou péči o klienty.
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The Internet application WEB DIARY was established to encourage effective management of consultants’ activities. This application enabled the following
activities:
• Systematic monitoring of daily consultants’ activities
• Weekly activities and consultants’ results and business groups’ analysis
• Administration of contacts to current and potential clients
• Monitoring of individual business cases’ development
• Information for the subsequent customer care

b| Zvýšení efektivity práce konzultantů | Enhancement of consultants’ work performance effectivity
Pro další zvýšení efektivity bylo rozhodující zavedení nových služeb a vývoj společných produktů s partnerskými finančními institucemi. Největší vliv
měly novinky jako:
• OK OPTIMALIZACE RODINNÝCH FINANCÍ,
• OK FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ,
• OK FINANČNÍ PLÁN,
• EVROPSKÁ PENZE ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, členem Vienna Insurance Group,
• Rizikové životní pojištění s dividendou ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA,
• rozšíření prodeje pojištění majetku, odpovědnosti a právní ochrany v celé obchodní síti.
In terms of the further effectivity enhancement it was decisive to implement new services and to develop mutual products together with partner financial
institutions. News that had the most impressive impact was the following:
• OK FAMILY FINANCE OPTIMIZATION
• OK HOUSING FINANCING
• OK FINANCIAL PLAN
• EUROPEAN PENSION developed in cooperation with the Česká podnikatelská pojišťovna, the member of Vienna Insurance Group
• Risks life insurance with a dividend in cooperation with the insurance company UNIQA
• Extension of the sales of property insurance, liability insurance and legal protection in the whole business network
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c| Zvýšení počtu konzultantů | Increase in Number of Consultants
Počet konzultantů se stává kritickým faktorem pro další rozvoj společnosti. Pro plné využití potenciálu trhu v České republice v dalších letech
potřebujeme zajistit dostatečný počet profesionálních konzultantů a manažerů, kteří díky kvalitní analytické podpoře a vzdělávacímu systému
poskytují profesionální služby.
• V roce 2007 nastupovalo do zapracování průměrně 70 nových konzultantů měsíčně.
• Základní vzdělávací systém byl rozšířen o kurzy zaměřené na financování bydlení, zabezpečení majetku,
odpovědnosti a právní ochrany.
• Proškoleno bylo více než 75 hypotéčních specialistů, kteří zajišťují pro klienty službu OK FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ.
• Zaměřili jsme se na sledování vývoje jednotlivých obchodních případů.
• Otevřeli jsme další vzdělávání pro spolupracovníky pod názvem MANAŽERSKÁ AKADEMIE. Hlavní náplní je výchova a rychlejší zapracování nových
manažerů. Důraz byl kladen na nábor, výběr a zapracování nových konzultantů a rovněž na profesionální vedení týmu a řízení obchodu.
A number of consultants has become a critical factor for the further company development. We need to assure a sufficient number of professional consultants
and managers who thanks to a good quality of analytical support and instructional system shall provide professional services in terms of a full capacity of the
market potential within the territory of the Czech Republic in future years.
• 70 new consultants on average joined monthly in our training program in 2007
• The elementary instructional system was extended with training courses aimed at housing financing, property security,
liability insurance and legal protection
• More than 75 new mortgage specialists were trained to assure the service OK HOUSING FINANCING for clients
• We have aimed at monitoring of the development of individual business cases.
• We have opened the further instruction for co-workers identified as MANAGEMENT ACADEMY. The main aim is to speed up instruction and training of new
managers. A recruitment, selection and training of new consultants were highly emphasized as well as the professional team and sales management.

d| Podpora prodeje, marketing a PR | Sales Support, Marketing and PR
Vzhledem k nárůstu počtu konzultantů, působnosti po celé České republice, nabídky jednotlivých produktů a služeb vzrostla úloha podpory prodeje,
marketingu a masové komunikace s klienty i spolupracovníky. Proto jsme se soustředili na:
• reklamní kampaň s mottem „až 30 000 Kč do každé rodiny“ upozorňující na možnost maximalizace
využití státních podpor a daňových úlev prostřednictvím finančních produktů a služeb,
• internetovou reklamní kampaň představující pracovní příležitost potenciálním konzultantům,
• pravidelnou publikační činnost v elektronických i tištěných médiích pro odbornou veřejnost,
• internetový portál pro konzultanty a manažery poskytující aktuální informační a analytickou podporu jejich práce.
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With regard to the growing number of consultants, sphere of authority all over the Czech Republic, offer of individual products and services, the role of Sales
Support, Marketing and Mass Communication with clients and co-workers was enhanced. Therefore, we concentrated on:
• Promotional campaign with a motto of “up to CZK 30,000.00 to every family“ highlighting the possibility to maximize utilization of the state aid and tax
benefits via financial products and services
• Internet promotional campaign introducing a job opportunity to potential consultants
• Regular publication activities in electronic and paper media defined for the professional public
• Internet portal for consultants and managers providing them current information and analytical support defined for their work
V celém procesu hráli důležitou roli pracovníci odpovědní za podporu prodeje, marketing, vzdělávání a informační technologie. Praktické zavádění
novinek do praxe proběhlo hladce díky podpoře a pracovnímu nasazení manažerů a ředitelů obchodní sítě. Věříme, že kombinace inovací, podpory
klíčových lidí z obchodu a centrály nám umožní pokračovat v úspěšném nárůstu prodeje i v dalších letech.
Workers responsible for the Sales Support, Marketing, Instruction and Information Technologies have played an important role in the whole process. A practical
implementation of news into practice went smoothly thanks to the support and job assignment of managers and business network managers. We believe that
a combination of innovation, support of key personnel from the Sales and the Central Base shall enable us to continue on a successful rise of sales in other years.
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Struktura zprostředkovaného ročního obratu v roce 2007
dle objemu prostředků*

Intermediary Annual Turnover Structure in 2007 Based on Volume
G of Resources*
SKUPINA | GROUP

F

OBJEM (v tis. Kč) | VOLUME (in ths. CZK)

A | hypoteční úvěry | mortgage credits

1 053 285,45

1,053,285.45

384 897,42

384,897.42

B | investice | investments
C | neživotní pojištění | general insurance

10 946,00

10,946.00

D | penzijní připojištění | pension insurance

117 704,12

117,704.12

E | stavební spoření | building saving

122 478,00

122,478.00

F | úvěry ze stavebního spoření | building saving credit

152 750,87

152,750.87

G | životní pojištění | life insurance

216 389,43

216,389.43

A

E
G

D

F
E

A

D

C

C

B

B

*
dle metodiky USF
based on the USF methodics
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Informace o zásadních změnách
Information on Principle Changes

Společnost prošla v průběhu roku 2007 dynamickým vývojem a řadou změn,
které jsou odrazovým můstkem pro další rozvoj všech společností v rámci
skupiny. Tyto změny se pozitivně promítnou v příštích letech především v růstu
společností ve skupině.
V průběhu prvého pololetí roku 2007 došlo k významné restrukturalizaci, která
spočívala ve sloučení společností Broker Consulting, a.s. a její dceřinné společnosti
BC Leasing & Investments s.r.o. splynutím. Na společnost Broker Consulting, a.s.
přešlo v důsledku převodu jmění na společníka obchodní jmění společnosti BC
Leasing & Investments, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00,
identifikační číslo 263 48 993, a to ke dni 2. dubna 2007.
Následně pak byla vyčleněna část jmění obchodní společnosti Broker
Consulting, a.s. vymezená v projektu rozdělení, která přešla v důsledku jejího
rozdělení odštěpením se založením nových společností dle ust. § 69c odst. 2
obchodního zákoníku na obchodní společnost BC Properties, a.s. se sídlem Plzeň,
Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 280 02 822 a na obchodní společnost BC LI,
s.r.o. se sídlem Plzeň, a to s právními účinky ke dni 30. 04. 2007.
Společnost Broker Consulting s.r.o. se sídlem Košická 52, Bratislava, Slovenská
republika, zůstala v roce 2007 ve 100 % vlastnictví Broker Consulting, a.s. S touto
dceřinnou společností nemá společnost uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu
o rozdělení zisku.
Společnost Integrated Financial Services s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 10,
zůstala v roce 2007 ve 100 % vlastnictví společnosti. S touto dceřinnou společností
nemá Broker Consulting, a.s. uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení
zisku. Tato společnost nevykonávala v roce 2007 žádnou činnost.
Společnost je organizačně rozdělena na oddělení obchodní, správní a ekonomické.
V účetním období bylo dosaženo plánovaného čistého zisku společnosti. Zároveň
došlo ke zvýšení základního kapitálu, který byl navýšen o hodnotu 24 774 tis. Kč
vkladem ocenitelných práv.
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V rozvaze ve sloupci „minulé období“ je uvedena zahajovací rozvaha z důvodu rozdělení
společnosti odštěpením. Z tohoto důvodu není uváděn ve výkazu zisků a ztráty sloupec
„minulé období“.
Z důvodu vyčlenění části jmění společnosti Broker Consulting, a.s., vymezené v projektu rozdělení,
obsahuje výroční zpráva účetní závěrku k datu 30. 04. 2007 – za období od 01. 01. 2007
do 30. 04. 2007 a dále závěrku k datu 31. 12. 2007 za období od 01. 05. 2007 do 31. 12. 2007.
Z důvodu vyčlenění části jmění Broker Consulting, a.s. na společnosti BC Properties, a.s. a BC LI,
s.r.o., nelze vykázat ve finančních výkazech (výkazu zisků a ztráty a rozvaze) kontinuitu mezi
vykazovanými konečnými stavy jednoho období a počátečními stavy období následujícího,
neboť část aktiv i pasiv přešla na nově vzniklé subjekty.
The company went through the dynamic development and a range of changes in 2007, which
formed a take-off platform for the further development of all companies incorporated within
the group. Such changes shall have a positive impact preferably on the company growth in the
group in next years.
Distinguished restructuring was executed in duration of the first half of 2007, which consisted
in the fusion of the company Broker Consulting, a.s. and its subsidiary company BC Leasing
& Investments s.r.o. As a consequence of the transfer of assets to an acting partner, the
company Broker Consulting, a.s. was assigned with business assets of the company BC Leasing
& Investments, s.r.o., registered at 2, Jiráskovo náměstí, Pilsen 326 00, Company ID 263 48 993,
on the date of April 2, 2007.
Subsequently, a part of business assets of the company Broker Consulting a.s. was devoted in
the framework of the division project converted as a consequence of the division executed in
the form of its elimination into newly established companies BC Properties, a.s. registered at 2,
Jiráskovo náměstí, Pilsen 326 00, Company ID 280 02 822, according to the provision, Sect. No.
69c, Art. 2, of the Commercial Code, and into a trading company BC LI, s.r.o., registered at Pilsen
with legal effects coming into force on the date of 30. 04. 2007.
The company Broker Consulting s.r.o. registered at 52, Košická, Bratislava, the Slovak Republic,
remained in 100 % possessions of the company Broker Consulting, a.s. in 2007. The parental
company has not concluded any control contract or any other profit distribution contract with
this subsidiary company.
The company Integrated Financial Services s.r.o. registered at 10, Na Strži, Prague 4, remained in
100% possessions of the company in 2007. The company has not concluded any control contract
or any other profit distribution contract with this subsidiary company. This company did not
perform any activities in 2007.
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In terms of the organizational structure, the company comprises the department of sales, administration and economics. Scheduled net company profit was
achieved in the accounting period. Simultaneously, the nominal capital was raised by the amount of CZK 24,774 ths. in the form of appraisable rights.
In the column “Past Accounting Period” of the Balance Sheet there is the preliminary Balance Sheet stated for the reason of the company division in the form of
its separation. On this account, the column “Past Accounting Period” was not incorporated in the Profit and Loss Statement. For the reason of the business assets’
split-off of the company Broker Consulting, a.s., defined in the division project, the Annual Report consists of the Financial Statement dated on 30. 04. 2007
– for the period from 01. 01. 2007 to 30. 04. 2007, and thereinafter the Financial Statement on the date of 31. 12. 2007 for the period from 01. 05. 2007 to
31. 12. 2007. Due to a part of the business assets’ spin-off of the company Broker Consulting, a.s., which converted to companies BC Properties, a.s. and BC LI,
s.r.o., no continuity of financial statements shall be evidenced (profit and loss statement and balance sheet) among reported final balances of the single period
and the initial statuses of the following period, because a part of assets and liabilities was assigned to newly established business subjects.

Obecné účetní zásady

Accounting Principles Generally
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2007, jsou následující:
Methods of appraisal, which the company used to apply at the process of compiling the financial statement on the date of 31. 12. 2007, are the following:

a| Dlouhodobý nehmotný majetek | Long-term Intangible Assets
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Long-term intangible assets are appraised by costs of acquisition comprising the cost of acquisition and costs related to the acquisition.

b| Dlouhodobý hmotný majetek | Long-term Tangible Assets
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Náklady na technické
zhodnocení zvyšují jeho pořizovací cenu.
Daňové odpisy majetku jsou rovny odpisům účetním.
Long-term tangible assets are appraised by costs of acquisition comprising the cost of acquisition and costs related to the acquisition. Costs applicable to the
technical appraisal enhance its cost of acquisition.
Tax depreciations of possessions are equal with the book depreciations.
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c| Ocenitelná práva | Appraisable Rights
Nepeněžitý vklad oceněný znalcem, který byl vložen do základního kapitálu společnosti v ceně znalcem stanovené.
Non-monetary investment appraised by an expert witness that was invested in the nominal capital of the company within the scope of the price
stipulated by the expert witness.

d| Pohledávky | Receivables
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost neeviduje nevymahatelné nebo pochybné pohledávky, z toho důvodu nevytvářela
oproti pohledávkám opravné položky. Nárůst pohledávek je dán nárůstem obratu společnosti.
Receivables are appraised by their nominal value. The company does not register any unenforceable or doubtful receivables; hence, it did not create any
adjustments over the receivables. The increase of receivables is given by the growth of the company turnover.

e| Finanční majetek | Financial Assets
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek je tvořen výhradně podíly v dceřiných společnostech, resp. pořizovací cenou těchto podílů. Jedná se o společnosti
Integrated Financial Services, s.r.o. a Broker Consulting, s.r.o. se sídlem na Slovensku.
Short-term financial assets consist of valuables, money in cash and on bank accounts.
The long-term financial assets comprise merely of shares in subsidiary companies, or in the form of the cost of acquisition of such shares. It is applicable to the
company Integrated Financial Services, s.r.o. and Broker Consulting, s.r.o. registered in Slovakia.
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f| Zásoby | Inventories
Nakupované zásoby jsou oceněny ve skutečných pořizovacích cenách.
Purchased inventories are appraised by the actual costs of acquisition.

g| Vlastní kapitál | Net Worth Capital
Základní kapitál společnosti je vykazován ve výši zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. Případné zvýšení nebo snížení
základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které by nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku, se vykazuje jako změny základního
kapitálu.
Společnost vytváří rezervní fond v souladu s Obchodním zákoníkem v platném znění.
Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, ve kterém poprvé dosáhne zisku a to ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 %
základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše vytvoření 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené
zdroje lze použít pouze na úhradu případné ztráty.
The company net worth capital is reported at the amount registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Pilsen. Potential increase
or decrease of the net worth capital based on the decision of the Annual General Meeting, which would not be registered in the Commercial Register, is
reported as changes of the net worth capital.
The company creates a reserve fund in compliance with the Commercial Register as amended.
The joint-stock company is obliged to create the reserve fund in the year, which it achieves its profit and that at the amount of 20 % of the net profit, though
not exceeding more than 10 % of the net worth capital. In other years, it creates the reserve fund at the amount of 5 % of the net profit up to 20 % of the
net worth capital created. The resources created in this way can be used only for the payment of a potential loss.

h| Cizí zdroje | External Funds
Dlouhodobé a krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých hodnotách.
Stejně tak jsou ve jmenovitých hodnotách vykazovány krátkodobé i dlouhodobé úvěry.
Krátkodobé závazky jsou tvořeny především ze závazků z obchodního styku, jejichž většinu tvoří provize spolupracovníků za měsíc prosinec 2007, které
byly vyplaceny v lednu 2008. Dále pak tvoří významnou položku jiné závazky, což jsou závazky vůči společnostem ve skupině, všechny ve splatnosti.
Long-term and short-term liabilities are reported in their nominal values.
Short-term and long-term loans are reported in nominal values, as well.
Short-term liabilities are formed by liabilities arising from business relations, in particular, their most is formed by co-workers’ commissions per December 2007,
which were paid out in January 2008. Thereinafter, other liabilities stand for an important issue, which are liabilities applicable to companies integrated within
the group, all of them due.
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i| Účtování výnosů a nákladů | Billing of Revenues and Costs
Výnosy a náklady se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, tj. jsou časově rozlišené.
Výnosy za prodej zboží jsou tvořeny ze 100 % prodejem reklamních předmětů, označených logem společnosti.
Výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny provizemi od finančních institucí za zprostředkování pojištění, investic, hypotečních úvěrů a stavebního spoření.
Revenues and costs are billed into the period they relate to in time and material, i.e. accrued.
Revenues for the sales of goods are formed by 100% of the sale of trade articles labeled by the company logo.
Commissions from financial institutions, insurance intermediary, investments, mortgage credits and building savings form revenues arising from main
activities.

j| Obrat a zisk společnosti, vlastní kapitál | Company Turnover and Profit, Net Worth Capital
Obrat z hlavní činnosti za účetní období roku 2007 vzrostl oproti předcházejícímu účetnímu období o 40,25 %.
The turnover arising from main activities went up compared to the previous accounting period by 40.25 % in the accounting period 2007.
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Čistý zisk v účetním období roku 2007 dosáhl za celé účetní období hodnoty 58 980 tis. Kč, což znamenalo nárůst o 107,62 % oproti účetnímu období
roku 2006.
The net profit in the accounting period 2007 reached up to the amount of CZK 58,980.00 ths. in the whole accounting period, which represented the growth
of 107.62 % compared to the accounting period of the year 2006.
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Hodnota vlastního kapitálu vykázala oproti účetnímu období roku 2006 pokles o 10,68 %. Pokles hodnoty vlastního kapitálu byl důsledkem převodu
jmění na společníka z obchodní společnosti BC Leasing & Investments, s.r.o. na Broker Consulting, a.s. (splynutí) a následného rozdělení Broker
Consulting, a.s. štěpením na další dvě společnosti. Při splynutí byly uhrazeny veškeré neuhrazené ztráty BC Leasing & Investments, které přešly při
splynutí na Broker Consulting, a.s., a to z nerozděleného zisku, čímž došlo ke snížení hodnoty vlastního kapitálu.
The value of the net worth capital reported a decrease by 10.68 % compared to the accounting period of 2006. The decrease of the net worth capital value
was the consequence of the business assets’ transfer to the active partner from the trading company BC Leasing & Investments, s.r.o. to Broker Consulting,
a.s. (fusion), and the following asset allocation of Broker Consulting, a.s in his form of the fission into other two companies. Overall losses outstanding of the
company BC Leasing & Investments were settled, which were assigned to Broker Consulting, a.s. at the process of the fusion from the net surplus during the
process of the fusion. Thereby, the value of the net worth capital was lowered.
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k| Dary | Donations
Společnost v účetním období roku 2007 poskytla dary v celkové hodnotě 1 287 500 Kč, z toho občanskému sdružení Dobrý skutek 722 500 Kč. Tyto
dary byly určeny pro charitativní účely a pro zajištění činnosti občanského sdružení.
The company provided donations amounted to the total value of CZK 1,287,500 in the accounting period 2007, out of that the value provided to the
unincorporated association Good Deed CZK 722,500. Those donations were defined for charity purposes and to assure activities of the unincorporated
association.
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Dlouhodobý majetek
Long-term Assets

Pořízený dlouhodobý majetek v r. 2007 (v Kč)
Název

Datum pořízení

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Nehmotný majetek
SW – Finanční plánování
Ochranná známka – Nezávislý finanční konzultant

28. 2. 2007

1 798 090

499 470

1 298 620

1. 9. 2007

101 150

5 620

95 530

1 899 240

505 090

1 394 150

Celkem
Hmotný majetek
Obálkovací stroj

26. 9. 2007

241 572

20 130

221 442

Server FSC Primergy – 2 ks

2. 10. 2007

117 867

6 548

111 319

Notebook MacBook Apple

5. 10. 2007

46 867

2 604

44 263

PC Grafik

5. 12. 2007

90 927

0

90 927

Notebook Sony Vario

30. 11. 2007

65 688

1 824

63 864

Server FSC Ver. II Linux

17. 12. 2007

61 761

0

61 761

Server FSC Ver. II Win

17. 12. 2007

65 688

0

65 688

690 370

31 106

659 264

Celkem
Technické zhodnocení
systém Jáchym

k 31. 12. 2007

2 649 822

Stav majetku k 31.12.2007 (v tis. Kč)
1. 1. 2007

31. 12. 2007

Nehmotný majetek

24 857

21 908

Hmotný majetek

23 032

1 281

V hmotném majetku (stav k 1. 1. 2007) jsou zahrnuty budovy a pozemky BC Leasing & Investments, s.r.o.
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Long-term assets acquired in 2007 (in CZK)
Name

Date of Acquisition Acquisition Cost

Accum. Deprec.

Net Book Value

Intangible assets
SW – Financial Planning
Registered trademark – Independent financial consultant

28. 2. 2007

1,798,090

499,470

1,298,620

1. 9. 2007

101,150

5,620

95,530

1,899,240

505,090

1,394,150

Total
Tangible assets
Enveloping machine

26. 9. 2007

241,572

20,130

221,442

FSC Primergy Server - 2 pcs

2. 10. 2007

117,867

6,548

111,319

MacBook Apple Laptop

5. 10. 2007

46,867

2,604

44,263

PC Graphic

5. 12. 2007

90,927

0

90,927

Sony Vario Laptop

30. 11. 2007

65,688

1,824

63,864

Server FSC Ver. II Linux

17. 12. 2007

61,761

0

61,761

Server FSC Ver. II Win

17. 12. 2007

65,688

0

65,688

690,370

31,106

659,264

Total
Technical appraisal
Jáchym System

up to 31. 12. 2007

2,649,822

Status of the company assets on the date of 31.12.2007 (in ths. CZK)
1. 1. 2007

31. 12. 2007

Intangible assets

24,857

21,908

Tangible assets

23,032

1,281

The tangible assets consist of buildings and lands of the company BC Leasing & Investments, s.r.o. – status dated on 1. 1. 2007
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Zásoby

Inventories
Zásoby v hodnotě 1 839 tis. Kč jsou tvořeny výhradně reklamními předměty společnosti označenými jejím logem.
Inventories amounted to the value of CZK 1,839 ths. comprise exclusively advertising articles of the company labeled by its logo.

Pohledávky
Receivables

K pohledávkám nebyla v účetním období roku 2007 vytvářena opravná položka, neboť společnost nemá žádné pohledávky, které by bylo možné
považovat za pochybné nebo za nevymahatelné. Celková hodnota pohledávek činila k 31. 12. sledovaného období 76 358 tis. Kč.
Nejvýznamnější část pohledávek tvoří pohledávky z obchodního styku, přičemž se jedná především o pohledávky za obchodními partnery z titulu hlavní
podnikatelské činnosti společnosti. Zbývající část pohledávek je tvořena pohledávkou za státními institucemi, krátkodobě poskytnutými zálohami
mandatářům společnosti ve výši 1 487 tis. Kč a zálohami poskytnutými dodavatelům energií a tepla.
Jiné pohledávky v celkové výši 16 441 tis. Kč – jedná se především o poskytnuté půjčky podnikům ve skupině.
Společnost neeviduje žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.
No adjustments were created for receivables in the accounting period 2007, as the company does not report any receivables, which could have been considered
doubtful or unenforceable. The total value of receivables amounted to CZK 76,358 ths. dated on 31. 12. of the monitored accounting period.
The essential part of receivables comprises receivables arisen from the business relations, whereas they are preferably business partners’ receivables arisen
from the main company activities. The remaining part of receivables comprises receivables of the state institutions, short-term deposits provided to company
mandatories amounted to CZK 1,487 ths. and deposits provided to power and heat suppliers.
Other receivables amounted totally to CZK 16,441 ths. – represent mostly the loans provided to companies incorporated within the group.
The company does not register any receivables with maturity longer than 5 years.
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Ostatní aktiva
Other Assets

Společnost vykazovala k 1. 1. 2007 jiný dlouhodobý majetek ve výši 5 471 tis. Kč. Jednalo se o podílové listy, které byly v průběhu účetního období
prodány. Společnost má u eBanky, a.s. otevřen kontokorentní účet, který však nebyl v průběhu roku 2007 čerpán a vykazuje k 31. 12. kladný zůstatek.
Celková výše finančních prostředků na běžných účtech společnosti činila 28 202 tis. Kč.
Společnost poskytla úvěr společnosti BC Real ve výši 8 000 tis. Kč, a to s úrokem ve výši Pribor + 2,5 % p.a.
The company reported other long-term assets amounted to CZK 5,471 ths. on the date 1. 1. 2007. It consisted of participation certificates, which were sold in
duration of the accounting period. The company opened its current bank account enabling overdraft at the eBank, a.s., which was not drawn in duration of
2007, and indicates a positive balance on the date 31.12. in the accounting period. The total amount of financial resources allocated in current accounts of the
company amounted to CZK 28,202 ths.
The company granted a loan to the company BC Real amounted to CZK 8,000 ths. with an interest rate amounted to Pribor + 2.5 % p.a.

Cizí zdroje

External Resources
Z celkové hodnoty cizích zdrojů k 31. 12. 2007 ve výši 76 356 tis. Kč jsou nejvýznamnější částí závazky z obchodních vztahů ve výši 42 692 tis. Kč. Většinu
z nich tvoří závazky vůči mandatářům za zprostředkovatelskou činnost za měsíc prosinec 2007 a tyto byly uhrazeny do konce následujícího měsíce,
tj. ve splatnosti. Závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny ve splatnosti.
Závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vykazované k 31. 12. 2007 jsou ze zúčtování mezd za měsíc
prosinec 2007 a byly ve splatnosti uhrazeny do konce měsíce následujícího.
Závazky vůči státu ve výši 5 185 tis. – doplatek daně z příjmů právnických osob za účetní období roku 2007. Tento závazek je splatný k 30. 06. 2008.
Jiné závazky ve výši 19 289 tis. Kč – jedná se o půjčku ve skupině.
Společnost čerpala k 31. 12. 2007 bankovní úvěr ve výši 8 000 tis. Kč.
Out of the total value of external resources amounted to CZK 76,356 ths. on the date 31. 12. 2007, the most significant part is formed by receivables originated
from business relations at the total value of CZK 42,692 ths. Most of them are represented by liabilities of company mandatories for intermediary activities
executed in December 2007, and those were settled until the end of the following month, i.e. on the due date. Suppliers’ liabilities are settled within the period
of their maturity.
46 |

Liabilities applicable to employees, social security and health insurance liabilities reported on the date 31. 12. 2007 originated from the payroll billing per
December 2007, and were settled until the end of the following month within their maturity period.
Liabilities applicable to state institutions amounted to CZK 5,185 ths. – a supplementary payment of the income tax of legal entities per the accounting period
2007 with the maturity on 30. 06. 2008.
Other liabilities amounted to CZK 19,289 ths. – the loan arranged within the group.
The company made use of the bank credit facilities amounted to CZK 8,000 ths. up to 31. 12. 2007.
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Vývoj počtu zaměstnanců
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Informace o spřízněných osobách
Information on Allied Persons

Společnost poskytla v průběhu roku 2007 zálohy a půjčky spřízněným osobám v celkové výši 16 335 tis. Kč.
The company provided deposits and loans to allied persons amounted totally to CZK 16,335 ths. within the duration of 2007.
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Údaje o zodpovědných osobách
Data on Responsible Persons
Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Ing. Pavel Matoušek, ekonomický ředitel a člen představenstva

Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky:

HZ Plzeň spol. s.r.o., číslo osvědčení 219
Ing. Michael Ledvina, auditor, číslo osvědčení 1375

Osoba odpovědná za zpracování daňového přiznání:

Ing. Juliána Matoušková, daňový poradce
číslo osvědčení 4134

Person responsible for the financial statement:

Ing. Pavel Matoušek, Economic Manager and Member of the Board of Directors

Person responsible for the financial statement verification:

HZ Pilsen, Ltd., License No. 219
Ing. Michael Ledvina, Auditor, License No. 1375

Person responsible for the tax report processing:

Ing. Juliána Matoušková, Tax Advisor
License No. 4134

Čestné prohlášení
Statutory Declaration

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné okolnosti a skutečnosti, které by mohly ovlivnit správné
posouzení společnosti, nebyly opomenuty nebo zkresleny.
I faithfully declare that data stated in the particular Annual Report correspond to facts and no circumstances and matters, which could have an impact on an
appropriate assessment of the company, were not left out of consideration, or misrepresented.

V Plzni dne 25. 6. 2008
Pilsen, dated on 25. 6. 2008

Ing. Pavel Matoušek
ekonomický ředitel, člen představenstva Broker Consulting, a.s.
Economic Manager, Member of the Board of Directors, Broker Consulting, a.s.
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Z důvodu vyčlenění části jmění společnosti Broker Consulting, a.s., vymezené v projektu rozdělení, obsahuje tato výroční zpráva účetní závěrku k datu
30. 04. 2007 – za období od 01. 01. 2007 do 30. 04. 2007 a dále závěrku k datu 31. 12. 2007 za období od 01. 05. 2007 do 31. 12. 2007. Z důvodu
vyčlenění části jmění Broker Consulting, a.s. na společnosti BC Properties, a.s. a BC LI, s.r.o. nelze vykázat ve finančních výkazech (výkazu zisků a ztráty
a rozvaze) kontinuitu mezi vykazovanými konečnými stavy jednoho období a počátečními stavy období následujícího, neboť část aktiv i pasiv přešla
na nově vzniklé subjekty.
For the reason of a certain part of the business assets’ allocation of the company Broker Consulting, a.s., determined by the division project, this particular
Annual Report shall contain the Financial Statement on the date 30. 04. 2007 – per the accounting period from 01. 01. 2007 to 30. 04. 2007, thereinafter
the Financial Statement on the date 31. 12. 2007 per the accounting period from 01. 05. 2007 to 31. 12. 2007. For the reason of a certain part of the business
assets’ allocation of the company Broker Consulting, a.s. to companies BC Properties, a.s. and BC LI, s.r.o., no continuity of financial statements shall be
evidenced (profit and loss statement and balance sheet) among reported final balances of the single period, and the initial statuses of the following period,
because a part of assets and liabilities was assigned to newly established business subjects.
50 |

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2007 v tisících Kč

Income Statement in full on 30. 4. 2007 in ths. CZK

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

A minimum compulsory bill of information in compliance
with the regulation No. 500/2002, Coll., as amended

IČ
2 5 2 2 1 7 3 6

Company ID
2 5 2 2 1 7 3 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Broker Consulting, a.s.

Name and surname, trade name or any other name of the accounting entity: Broker Consulting, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň

Registered office or the accounting entity domicile, and a place of business if different from the domicile: 2, Jiráskovo Sq., Pilsen 326 00

Označení

TEXT

a

b

I.

č. řádku Skutečnost v úč. období
běžném (1) minulém (2)

Tržby za prodej zboží

01

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.+

Obchodní marže

A.II.

Výkony

A.II.1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

332

Indication

TEXT

a

b

I.

Line No. Facts per accounting period
Current (1)

Revenues from sales of goods

01

02

544

A.

Costs of sales

(ř. 01 - 02)

03

-212

A.+

Gross profit

(ř. 05 až 07)

04

90 912

A.II.

Outputs

05

90 912

A.II.1

Revenues from sales of own products and services

(ř. 09 + 10)

02

544

(L. 01 - 02)

03

-212

(L. 05 to 07)

04

90,912

05

90,912

08

72,045

(L. 09 + 10)

B.

Výkonová spotřeba

08

72 045

B.

Output consumption

B.1

Spotřeba materiálu a energie

09

1 131

B.1

Power and material consumption

09

1,131

B.2

Služby

10

70 914

B.2

Services

10

70,914

B.+

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 10)

11

18 655

B.+

Added value

(L. 03 + 04 - 10)

11

18,655

C.

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

12

5 832

C.

Labour costs

(L. 13 to 16)

12

5,832

C.1

Mzdové náklady

13

4 503

C.1

Payroll

13

4,503

C.2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

60

C.2

Rewards to corporate bodies‘ members and a cooperative

14

60

C.3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

874

C.3

Costs of social and health securities

15

874

C.4

Sociální náklady

16

395

C.4

Social expenditures

16

395

D.

Daně a poplatky

17

5

D.

Taxes and dues

17

5

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotého a hmotného majetku

18

2 965

E.

Depreciation of long-term intangible and tangible assets

18

2,965

19

12

E.III.

Revenues from sales of long-term assets and material

19

12

Revenues from sales of long-term assets

20

12

Variation in reserves and adjustments within the operational
area and complex accrued costs (+/-)

25

-81
2,621

(ř. 20 + 21)

(L. 20 + 21)

E.III.

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu

E.III.1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

12

E.III.1

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

-81

G.

G.IV.

Ostatní provozní výnosy

26

2 621

Other operating revenues

26

H.

Ostatní provozní náklady

27

808

H.

Other operating costs

27

808

H.*

Provozní výsledek hospodaření

30

11 759

H.*

Economical income from operations

30

11,759

H.IV.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

5 698

H.IV.

Revenues from sales of securities and shares

31

5,698

Prodané cenné papíry a podíly

32

5 484

J.

Securities and shares sold

32

5,484

G.

J.

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

G.IV.

[L. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

J.X.

Výnosové úroky

42

2

J.X.

Earnings per interests

42

2

N.

Nákladové úroky

43

65

N.

Expense interests

43

65

45

107

O.

Ostatní finanční náklady

O.*

Finanční výsledek hospodaření

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

45

107

O.

Other financial expenses

[(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48

44

O.*

Trading income from finance

(ř. 50 + 51)

49

2 340

Q.

Income tax on operational activities

50

2 340

Q.1.

- amount of due

(ř. 30 + 48 - 49)

52

9 463

Q.**

Trading income from operations

(ř. 52 + 58 - 59)

60

9 463

Q.***

Trading income per fiscal period (+/-)

Q.1.

- splatná

Q.**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Q.***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Q.****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

11 803

Q.****

Trading income before taxes (+/-)

Past (2)

332

[(L. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48

44

(ř. 50 + 51)

49

2,340

50

2,340

(L. 30 + 48 - 49)

52

9,463

(L. 52 + 58 - 59)

60

9,463

(L. 30 + 48 + 53 - 54)

61

11,803
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 4. 2007 v tisících Kč

Balance Sheet in full on 30. 4. 2007 in ths. CZK

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

A minimum compulsory bill of information in compliance
with the regulation No. 500/2002, Coll., as amended

Company ID
2 5 2 2 1 7 3 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Broker Consulting, a.s.

Name and surname, trade name or any other name of the accounting entity: Broker Consulting, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň

Registered office or the accounting entity domicile, and a place of business if different from the domicile: 2, Jiráskovo Sq., Pilsen 326 00

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období
Brutto
1

Min. účetní
období

Indication

ASSETS

a

b

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Past acc.
period

Current accounting period
Gross
1

Adjustment
2

Net
3

Net
4
115,644

AKTIVA CELKEM

165 870

-50 720

115 150

115 644

TOTAL ASSETS

165,870

-50,720

115,150

B.

Dlouhodobý majetek

118 942

-50 345

68 597

74 149

B.

Long-term assets

118,942

-50,345

68,597

74,149

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

40 126

-14 843

25 283

24 857

B.I.

Long-term intangible assets

40,126

-14,843

25,283

24,857

B.I.3

Software

B.I.4

Ocenitelná práva

B.I.6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1

Pozemky

B.II.2

Stavby

B.II.3
B.II.7
B.II.8

Poskyt.zálohy na dlouhodobý hm. majetek

5 049

-1 136

3 913

1 529

B.I.3

Software

34 774

-13 523

21 251

23 183

B.I.4

Appraisable rights

303

- 184

119

145

B.I.6

Other long-term intangible assets

57 992

-35 502

22 490

23 032

B.II.

Long-term tangible assets

6 907

-4 551

2 356

2 356

B.II.1

Lands

42 666

-25 530

17 136

17 054

B.II.2

Buildings

Samost. movité věci a soubory movitých věcí

7 543

-5 421

2 122

2 493

B.II.3

Individual movable assets and sets of movable

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6

0

6

6

B.II.7

Long-term tangible assets in process

870

0

870

1 123

B.II.8

Advances granted for long-term tangible assets

5,049

-1,136

3,913

1,529

34,774

-13,523

21,251

23,183

303

- 184

119

145

57,992

-35,502

22,490

23,032

6,907

-4,551

2,356

2,356

42,666

-25,530

17,136

17,054

7,543

-5,421

2,122

2,493

6

0

6

6

870

0

870

1 123

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

20 824

0

20 824

26 260

B.III.

Long-term financial assets

20,824

0

20,824

26,260

B.III.1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

20 824

0

20 824

20 789

B.III.1

Shares in possessed and controlled entities

20,824

0

20,824

20,789

B.III.5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

5 471

B.III.5

Other long-term financial assets

0

0

0

5,471

46 637

- 375

46 262

41 195

C.

46,637

- 375

46,262

41,195
1,275

C.
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Oběžná aktiva

Current assets

C.I.

Zásoby

1 071

0

1 071

1 275

C.I.

Inventories

1,071

0

1,071

C.I.5

Zboží

1 071

0

1 071

1 275

C.I.5

Merchandise

1,071

0

1,071

1,275

C.III.

Krátkodobé pohledávky

43 242

- 375

42 867

35 791

C.III.

Short-term receivables

43,242

- 375

42,867

35,791
33,771

C.III.1

Pohledávky z obchodních vztahů

41 493

- 375

41 118

33 771

C.III.1

Receivables arising from business relations

41,493

- 375

41,118

C.III.6

Stát - daňové pohledávky

443

0

443

82

C.III.6

State authorities - tax lien

443

0

443

82

C.III.7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

912

0

912

496

C.III.7

Short-term advances granted

912

0

912

496

C.III.9

Jiné pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1

Peníze

C.IV.2

Účty v bankách

394

0

394

1 442

C.III.9

Other receivables

2 324

0

2 324

4 129

C.IV.

Short-term financial assets

412

0

412

362

C.IV.1

Currency

1 912

0

1 912

3 767

C.IV.2

Bank accounts

394

0

394

1,442

2,324

0

2,324

4,129

412

0

412

362

1,912

0

1,912

3,767

D.I.

Časové rozlišení

291

0

291

300

D.I.

Accruals

291

0

291

300

D.I.1

Náklady příštích období

201

0

201

223

D.I.1

Accrued expenses

201

0

201

223

D.I.3

Příjmy příštích období

90

0

90

77

D.I.3

Accrued income

90

0

90

77

Označení

PASIVA

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

Indication

b

5

6

a

a
PASIVA CELKEM

115 150

115 644

59 973

50 583

LIABILITIES

Current Accounting
Period Status

Past Accounting
Period Status

b

5

6

TOTAL LIABILITIES

115,150

115,644

A.

Net worth capital

59,973

50,583

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

2 075

2 075

A.I.

Registered capital

2,075

2,075

A.I.1

Základní kapitál

2 075

2 075

A.I.1

Registered capital

2,075

2,075

A.II.

Kapitálové fondy

69

142

A.II.

Capital funds

69

142

A.II.3

Oceňovací rozdíly z přecenení majetku a závazků

69

142

A.II.3

Appraisal variation in acquisitions and liabilities’ overestimation

69

142

A.III.

Rezervní fondy,nedělitelný fond a o.fondy ze zisku

983

983

A.III.

Reserve funds, indivisible fund and other profit funds

983

983

A.III.1

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

983

983

A.III.1

Legal reserve fund/Indivisible fund

983

983

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

47 383

18 976

A.IV.

Trading income of past accounting periods

47,383

18,976

A.IV.1

Nerozdělený zisk minulých let

47 383

18 976

A.IV.1

Net surplus of past accounting periods

47,383

18,976

9,463

28,407

A.V.
B.
B.II.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)
(řádek ***výkazu zisku a ztráty)
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky

Trading income of the current accounting period (+,-)
(Line *** of the Profit and Loss Statement)

9 463

28 407

54 771

64 198

B.

External resources

0

19 091

B.II.

Long-term liabilities

A.V.

54,771

64,198

0

19,091

0

19,091

B.II.2

Závazky - ovládající a řídící osoba

0

19 091

B.II.2

Liabilities – Controlling and Controlled Entity

B.III.

Krátkodobé závazky

54 771

45 107

B.III.

Current liabilities

54,771

45,107

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

29 571

35 600

B.III.1

Liabilities arising from business relations

29,571

35,600

B.III.4

Závazky ke společníkům,čl.družstva a úč.sdružení

11

11

B.III.4

Liabilities to bus. partners, coop. and corp. members

B.III.5

Závazky k zaměstnancům

729

1 114

B.III.5

Liabilities to employees

B.III.6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

280

278

B.III.6

Liabilities arising from social and health securities

280

278

B.III.7

Stát - daňové závazky a dotace

2 807

3 095

B.III.7

State authorities – tax obligations and subsidies

2,807

3,095

B.III.8

Krátkodobé přijaté zálohy

2 149

2 116

B.III.8

Short-term advances received

2,149

2,116

B.III.10

Dohadné účty pasivní

68

2 893

B.III.10

Conjectural accounts of liabilities

68

2,893

B.III.11

B.III.11

19 156

0

Časové rozlišení

406

863

C.I.1

Výdaje příštích období

369

C.I.2

Výnosy příštích období

37

C.I.

Jiné závazky

Other obligations

11

11

729

1,114

19,156

0

C.I.

Accruals

406

863

812

C.I.1

Accrued expenses

369

812

51

C.I.2

Deferred Income

37

51
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 v tisících Kč

Income Statement in full on 31. 12. 2007 in ths. CZK

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

A minimum compulsory bill of information in compliance
with the regulation No. 500/2002, Coll., as amended

Company ID
2 5 2 2 1 7 3 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Broker Consulting, a.s.

Name and surname, trade name or any other name of the accounting entity: Broker Consulting, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň

Registered office or the accounting entity domicile, and a place of business if different from the domicile: 2, Jiráskovo Sq., Pilsen 326 00

Označení

TEXT

a

b

I.

č. řádku Skutečnost v úč. období
běžném (1) minulém (2)

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.+

Obchodní marže

A.II.

Výkony

A.II.1

01

988

Indication

TEXT

a

b

I.

Revenues from sales of goods

Line No. Facts per accounting period
Current (1)

02

930

A.

Costs of sales

(ř. 01 - 02)

03

58

A.+

Gross profit

(ř. 05 až 07)

04

254 014

A.II.

Outputs

05

254 014

A.II.1

Revenues from sales of own products and services

08

187 579

B.

Output consumption

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
(ř. 09 + 10)

01

988

02

930

(L. 01 - 02)

03

58

(L. 05 to 07)

04

254,014

05

254,014

08

187,579

(L. 09 + 10)

B.

Výkonová spotřeba

B.1

Spotřeba materiálu a energie

09

2 334

B.1

Power and material consumption

09

2,334

B.2

Služby

10

185 245

B.2

Services

10

185,245

(ř. 03 + 04 - 10)

11

66 493

B.+

Added value

(L. 03 + 04 - 10)

11

66,493

(ř. 13 až 16)

12

9 549

C.

Labour costs

(L. 13 to 16)

12

9,549
6,742

B.+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

C.1

Mzdové náklady

13

6 742

C.1

Payroll

13

C.2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

120

C.2

Rewards to corporate bodies‘ members and a cooperative

14

120

C.3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

2 034

C.3

Costs of social and health securities

15

2,034

C.4

Sociální náklady

16

653

C.4

Social expenditures

16

653

D.

Daně a poplatky

17

38

D.

Taxes and dues

17

38

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotého a hmotného majetku

18

6 110

E.

Depreciation of long-term intangible and tangible assets

18

6,110

19

94

E.III.

Revenues from sales of long-term assets and material

19

94

E.III.1

Revenues from sales of long-term assets

20

94

Variation in reserves and adjustments within the operational
area and complex accrued costs (+/-)

25

-105
18,016

(ř. 20 + 21)

(L. 20 + 21)

E.III.

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu

E.III.1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

94

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

-105

G.IV.

Ostatní provozní výnosy

26

18 016

G.IV.

Other operating revenues

26

H.

Ostatní provozní náklady

27

4 046

H.

Other operating costs

27

4,046

H.*

Provozní výsledek hospodaření

30

64 965

H.*

Economical income from operations

30

64,965

Revenues from sales of securities and shares

31

0

Securities and shares sold

32

0

Earnings per interests

42

306
323

G.

H.IV.

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

G.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

H.IV.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

J.

J.X.

Výnosové úroky

42

306

J.
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J.X.

[L. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

N.

Nákladové úroky

43

323

N.

Expense interests

43

O.

Ostatní finanční náklady

45

121

O.

Other financial expenses

45

121

O.*

Finanční výsledek hospodaření

[(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48

-138

O.*

Trading income from finance

[(L. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

48

-138

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)

49

15 310

Q.

Income tax on operational activities

(L. 50 + 51)

49

15,310

50

15 310

Q.1.

- amount of due

(ř. 30 + 48 - 49)

52

49 517

Q.**

Trading income from operations

(ř. 52 + 58 - 59)

60

49 517

Q.***

Trading income per fiscal period (+/-)

Q.1.

- splatná

Q.**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Q.***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Q.****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

64 827

Q.****

Trading income before taxes (+/-)

50

15,310

(L. 30 + 48 - 49)

52

49,517

(L. 52 + 58 - 59)

60

49,517

(L. 30 + 48 + 53 - 54)

61

64,827

Past (2)

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 v tisících Kč

Balance Sheet in full on 31. 12. 2007 in ths. CZK

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

A minimum compulsory bill of information in compliance
with the regulation No. 500/2002, Coll., as amended

IČ
2 5 2 2 1 7 3 6

Company ID
2 5 2 2 1 7 3 6

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Broker Consulting, a.s.

Name and surname, trade name or any other name of the accounting entity: Broker Consulting, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň

Registered office or the accounting entity domicile, and a place of business if different from the domicile: 2, Jiráskovo Sq., Pilsen 326 00

Označení

AKTIVA

a

b
AKTIVA CELKEM

Běžné účetní období

Min. účetní
období

Indication

ASSETS

a

b

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

Past acc.
period

Current accounting period
Gross
1

Adjustment
2

Net
3

Net
4

176 936

-24 938

151 998

93 841

176,936

-24,938

151,998

B.

Dlouhodobý majetek

68 639

-24 668

43 971

47 621

B.

Long-term assets

68,639

-24,668

43,971

47,621

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

41 938

-20 030

21 908

25 283

B.I.

Long-term intangible assets

41,938

-20,030

21,908

25,283

B.I.3

Software

B.I.4

Ocenitelná práva

B.I.6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.3

Samost. movité věci a soubory movitých věcí

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

C.

Oběžná aktiva

TOTAL ASSETS

6 760

-2 400

4 360

3 913

B.I.3

Software

34 774

-17 387

17 387

21 251

B.I.4

Appraisable rights

404

- 243

161

119

B.I.6

Other long-term intangible assets

5 919

-4 638

1 281

1 514

B.II.

Long-term tangible assets

5 919

-4 638

1 281

1 514

B.II.3

Individual movable assets and sets of movable

20 782

0

20 782

20 824

B.III.

Long-term financial assets
Shares in possessed and controlled entities

20 782

0

20 782

20 824

B.III.1

107 254

- 270

106 984

45 929

C.

Current assets

93,841

6,760

-2,400

4,360

3,913

34,774

-17,387

17,387

21,251

404

- 243

161

119

5,919

-4,638

1,281

1,514

5,919

-4,638

1,281

1,514

20,782

0

20,782

20,824

20,782

0

20,782

20,824

107,254

- 270

106,984

45,929
1,071

C.I.

Zásoby

1 839

0

1 839

1 071

C.I.

Inventories

1,839

0

1,839

C.I.5

Zboží

1 839

0

1 839

1 071

C.I.5

Merchandise

1,839

0

1,839

1,071

C.III.

Krátkodobé pohledávky

76 628

- 270

76 358

42 708

C.III.

Short-term receivables

76,628

- 270

76,358

42,708

58 277

- 270

58 007

41 080

C.III.1

Receivables arising from business relations

58,277

- 270

58,007

41,080

423

0

423

443

C.III.6

State authorities – tax lien

423

0

423

443

1 487

0

1 487

791

C.III.7

Short-term advances granted

1,487

0

1,487

791

C.III.9

Other receivables

16,441

0

16,441

394

28,787

0

28,787

2,150

585

0

585

412

28,202

0

28,202

1,738

C.III.1

Pohledávky z obchodních vztahů

C.III.6

Stát - daňové pohledávky

C.III.7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.III.9

Jiné pohledávky

16 441

0

16 441

394

28 787

0

28 787

2 150

C.IV.

Short-term financial assets

585

0

585

412

C.IV.1

Currency

0

28 202

1 738

C.IV.2.

Bank accounts

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1

Peníze

C.IV.2.

Účty v bankách

28 202

D.I.

Časové rozlišení

1 043

0

1 043

291

D.I.

Accruals

1,043

0

1,043

291

D.I.1

Náklady příštích období

602

0

602

201

D.I.1

Accrued expenses

602

0

602

201

D.I.3

Příjmy příštích období

441

0

441

90

D.I.3

Accrued income

441

0

441

90
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Označení

PASIVA

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

Indication

b

5

6

a

a
PASIVA CELKEM
A.

93 841

75 108

40 632

Current Accounting
Period Status

Past Accounting
Period Status

b

5

6

TOTAL LIABILITIES

151,998

93,841

A.

Net worth capital

75,108

40,632

A.I.

Základní kapitál

2 075

2 075

A.I.

Registered capital

2,075

2,075

A.I.1

Základní kapitál

2 075

2 075

A.I.1

Registered capital

2,075

2,075

A.II.

Kapitálové fondy

27

69

A.II.

Capital funds

27

69

A.II.3

Oceňovací rozdíly z přecenení majetku a závazků

27

69

A.II.3

Appraisal variation in acquisitions and liabilities’ overestimation

27

69

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a o. fondy ze zisku

983

983

A.III.

Reserve funds, indivisible fund and other profit funds

983

983

A.III.1

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

983

983

A.III.1

Legal reserve fund/Indivisible fund

983

983

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

22 506

37 505

A.IV.

Trading income of past accounting periods

22,506

37,505

A.IV.1

Nerozdělený zisk minulých let

22 506

37 505

A.IV.1

Net surplus of past accounting periods

22,506

37,505

Trading income of the current accounting period (+,-)
(Line *** of the Profit and Loss Statement)

49,517

0

A.V.
B.
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Vlastní kapitál

151 998

LIABILITIES

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)
(řádek ***výkazu zisku a ztráty)

49 517

0

A.V.

Cizí zdroje

76 356

52 840

B.

External resources

76,356

52,840

B.III.

Krátkodobé závazky

68 356

52 840

B.III.

Current liabilities

68,356

52,840

B.III.1

Závazky z obchodních vztahů

42 692

27 759

B.III.1

Liabilities arising from business relations

42,692

27,759

B.III.4

Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení

11

11

B.III.4

Liabilities to bus. partners, coop. and corp. members

B.III.5

Závazky k zaměstnancům

584

729

B.III.5

Liabilities to employees

B.III.6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění

B.III.7

Stát - daňové závazky a dotace

B.III.8

Krátkodobé přijaté zálohy

B.III.10

Dohadné účty pasivní

B.III.11

Jiné závazky

369

280

B.III.6

Liabilities arising from social and health securities

5 185

2 807

B.III.7

State authorities – tax obligations and subsidies

5

2 030

B.III.8

Short-term advances received

221

68

B.III.10

Conjectural accounts of liabilities

19 289

19 156

B.III.11

Other obligations

11

11

584

729

369

280

5,185

2,807

5

2,030

221

68

19,289

19,156

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

8 000

0

B.IV.

Bank credits and aids

8,000

0

B.IV.1

Bankovní úvěry dlouhodobé

8 000

0

B.IV.1

Long-term bank credits

8,000

0

C.I.

Časové rozlišení

534

369

C.I.

Accruals

534

369

C.I.1

Výdaje příštích období

534

369

C.I.1

Accrued expenses

534

369

HZ Plzeň spol. s r.o.

Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

INDEPENDENT AUDITOR’s REPORT

Příjemce zprávy

Receiver of the Report

Broker Consulting, a.s.
Plzeň, Jiráskovo náměstí 2
25221736
akciová společnost

Name:
Adress:
Company ID:
Legal status:

HZ Plzeň spol s r.o.

Broker Consulting, a.s.
2, Jiráskovo Sq., Pilsen
25221736
Joint-stock company

Zpráva o účetní závěrce

Report on the Financial Statement

Ověřili jsme přiloženou mimořádnou účetní závěrku společnosti, tj. rozvahu k rozvahovému dni
30. 4. 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2007
do 30. 4. 2007 a přílohu této mimořádné účetní závěrky, včetně popisu použitých účetních metod.
Údaje o společnosti včetně předmětu činnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

We verified the enclosed additional financial statement of the company, i.e. Balance Sheet on the
date 30. 4. 2007, Profit and Loss Statement, the review of the net worth capital changes within
the period from 1.1. 2007 to 30. 4. 2007 and the supplement of this additional financial statement
including the description of applied accounting methods. Data on the company including the business
subject is stated in the supplement of this additional financial statement.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Responsibility of the Statutory Body of the Accounting Unit for the Financial Statement

Za sestavení a věrné zobrazení mimořádné účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, závést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.

The Statutory Body of the company is responsible for the assembly and the close copy of the
additional financial statement in compliance with the Czech accounting regulations. An integrated part
of such a responsibility is to propose, implement and secure internal observance of the process of
assembly and the close indication of the financial statement in order not to comprise any considerable
inaccuracies caused by a fraud or a default, to select and apply suitable accounting methods and to
execute adequate accounting assessments in the given situation.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů,
jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto
rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku
bez výhrad.
Výrok auditora
Podle nášeho názoru mimořádná účetní závěrka podává v ě r n ý

a

p o c t i v ý

Auditor’s Responsibility
Our task is to issue the verdict related to this particular Financial Statement on basis of executed
audit. The audit was executed in compliance with the Auditor’s Act, International Auditing Standards
and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. We undertake
to observe ethic standards and to schedule and execute the audit in such a way to gain an
adequate certainty that the Financial Statement shall not comprise any considerable inaccuracies
in compliance with these regulations. The audit shall consist of auditing procedures executed with
the aim to gain evidentiary information on amounts and facts stated in the Financial Statement. The
selection of auditing procedures depends on the Auditor’s discretion including risks assessment in
order to assure that the Financial Statement shall not contain any considerable inaccuracies caused
by a fraud or a default. At the process of such risks assessment, the Auditor shall have a respect to
internal inspections relevant to the Financial Statement assembly and close indication. The targeted
assessment of internal inspections is to propose appropriate auditing procedures not only to declare
in terms of the effectivity of internal inspections. The audit also comprises an assessment of feasibility
of applied accounting methods, pertinence of accounting estimations executed by the company
management and the assessment of the aggregated financial statement presentation.
We shall conceive that gained evidentiary information compose a satisfactory and appropriate base
to declare the verdict.
without restrictions.

o b r a z aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Broker Consulting a.s. k 30. 4. 2007,
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za leden až duben 2007 v souladu s českými
účetními předpisy.

Auditor’s Verdict
In our opinion, this particular additional financial statement shall represent a t r u s t w o r t h y
and f a i r image of assets, liabilities and the financial situation of the company Broker
Consulting a.s. on the date 30. 4. 2007, costs, revenues and economic results within the

V Plzni dne 25. 5. 2007

period from January to April 2007 conformably to the Czech accounting regulations.

Pilsen, dated on 25. 5. 2007
Ing. Michael Ledvina

HZ Plzeň spol s r.o.
Nepomucká 10, Plzeň

osvědčení o zápisu do
seznamu auditorů č. 1375

osvědčení o zápisu do seznamu
auditorských společností č. 219

Ing. Michael Ledvina
Certificate of Incorporation
into the Register of Auditors
No. 1375

HZ Plzeň spol s r.o.
10, Nepomucká St., Pilsen
Certificate of Incorporation into the Register of
Auditing Companies’ No. 219
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Obchodní partneři
Broker Consulting
Broker Consulting Business Partners

Nezávislé postavení společnosti nám umožnilo realizovat pečlivý výběr dodavatelů finančních produktů s tím, že při důkladných analýzách portfolií
jednotlivých společností byly posuzovány nejen aktuální hospodářské výsledky, ale také jejich dlouhodobá historie v oblasti financí a trendy v přístupu
ke klientům. Při výběru partnerů bylo důležité, aby se shodovali s Broker Consulting, a.s. zejména v základních etických principech obchodu. Broker
Consulting, a.s. v současné době spolupracuje s 13 pojišťovnami, se 4 stavebními spořitelnami, s 10 hypotečními ústavy, s 5 penzijními fondy a s 21
bankami a investičními společnostmi.
An independent position of the company enabled us to implement a thorough selection of financial products’ suppliers regarding the fact that at performing
ultimate analyses of individual companies’ portfolios, we assess not only current economic results, but their long-term history in the field of finance and trends
in customer attitude, as well. When selecting partners it was important to assure their consistency with the company Broker Consulting, a.s., particularly in
elementary ethical principles of business. Broker Consulting, a.s. recently cooperates with 13 insurance companies, 4 building and saving banks, 10 mortgage
banks, 5 pension funds and 21 banks and investment companies.
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Pojišťovny | Insurance companies:
• Allianz pojišťovna, a.s.
• Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
• Česká pojišťovna a.s.
• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
• D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
• Generali Pojišťovna a.s.
• Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
• ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
• Kooperativa, pojišťovna, a.s.
• Pojišťovna České spořitelny, a.s.
• PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
• UNIQA pojišťovna, a.s.
• Skandia Lebensversicherung AG
Stavební spořitelny | Building and savings banks:
• Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
• Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
• Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
• Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Hypoteční banky | Mortgage banks:
• Česká spořitelna, a.s.
• Československá obchodní banka, a. s.
• Hypoteční banka, a.s.
• Komerční banka, a.s.
• LBBW Bank CZ, a.s.
• mBank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku)
• Raiffeisenbank a.s.
• UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
• Volksbank CZ, a.s.
• Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Penzijní fondy | Pension funds:
• AXA penzijní fond a.s.
• ING Penzijní fond, a.s.
• Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Penzijní fond České spořitelny, a.s.
• Penzijní fond Komerční banky, a.s.
Banky a investiční společnosti | Banks and investment companies:
• AIG Funds Central Europe
• BNP Paribas
• Conseq Investment Management, a.s.
• Constantia Privatbank AG
• C-QUADRAT Kapitalanlage AG
• Česká spořitelna, a.s.
• ČP INVEST investiční společnost, a.s.
• Franklin Templeton Investments
• GE Money Bank, a.s.
• Home Credit a.s.
• HSBC Bank plc.
• Hypoteční banka, a.s.
• ING Bank N.V.
• Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
• Komerční banka, a.s.
• LBBW Bank CZ, a.s.
• PIONEER GLOBAL FUNDS DISTRIBUTOR, LTD.
• Pioneer investiční společnost, a.s.
• Raiffeisenbank a.s.
• UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
• Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
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Reference společnosti
Broker Consulting
Broker Consulting References

Firemní klientela
Corporate Clients

K 31. 12. 2007 využívá naše služby celkem 1987 společností, a to především v oblasti správy zaměstnaneckých výhod a správy pojištění. Podíl firemních
klientů na obratu společnosti v roce 2007 činil 9,5 %. Našim klientům garantujeme vysoce profesionální a individuální přístup s důrazem na ekonomický,
sociální a personální přínos. Velice si vážíme důvěry, které se nám od našich klientů dostává, a jsme rádi, že zde můžeme reference některých z těch
nejvýznamnějších zveřejnit.
Our services are supplied to the total amount of 1,987 companies on the date 31. 12. 2007, respectively within the field of employees amenities’ administration
and the administration of insurance. The share of corporate clients reached up to 9.5 % in terms of the company turnover in year 2007. We shall guarantee
our clients a highly professional and individual attitude with emphasis on economical, social and personal contribution. We very much appreciate the trust
received from our clients, and are concerned that we were allowed to issue some of the most important ones.
Mezi společnosti, které využívají naše služby, patří například:
Among companies using our services are the following ones, such as:
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• IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

• AGC Flat Glass Czech a.s.

• T-Mobile Czech Republic a.s.

• Pharma AVALANCHE, s.r.o.

• Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.

• Bohemia dopravní, s.r.o.

• AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

• Pontex, spol. s r.o.

• Marila Balírny a.s.

• CS Services, a.s.

• TRW Volant a.s.

• Ateliéry Bonton Zlín a.s.

• Pike Electronic spol. s r.o.

• Licon Heat, s.r.o.

• BDO Prima Audit, s.r.o.

• HBPO Czech, s.r.o.

• PANFLEX, s.r.o.

• Lipraco, s.r.o.

• Aroma Praha, a.s.

• Uniplast, s.r.o.

• B. Braun Medical s.r.o.

• Česká republika – Národní archiv

• DEMOAUTOPLAST, s.r.o.

• Český svaz chovatelů

Privátní klientela
Private Clients

Nejlepší referencí pro naši společnost jsou nejen dosažené výsledky, ale především spokojení zákazníci, kteří doporučují naše služby dalším klientům.
Společnost Broker Consulting, a.s. zahájila svoji činnost v roce 1998 a do konce roku 2007 jsme poskytli naše služby 181 072 klientům, kterým jsme
zprostředkovali více než 263 501 smluv.
Těmito výsledky jsme se zařadili mezi nejvýznamnější společnosti v našem oboru na trhu v České republice a stali jsme se nejžádanějším finančním
konzultantem v České republice. Celkově zprostředkovaný obrat dle metodiky USF: 10,7 mld. Kč.
The most effective references for our company are not only achieved results, but also notably satisfied customers who shall recommend our services to other
clients. The company Broker Consulting, a.s. started its business activities in 1998, and 181,072 clients were serviced with 263,501 contracts intermediated till
the end of 2007.
These results rank us among the top companies within our field of business on the market of the Czech Republic, and we received the title of the most
requested financial consultant within the Czech Republic. Total intermediated turnover based on the USF methodics: CZK 10.7b.
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Kontaktní
informace
Contact Information

Broker Consulting, a.s.
Broker Consulting, a.s.

Sídlo, centrála – Plzeň | Registered office, the Central Base – Pilsen
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
Tel.: 378 771 311
Fax: 377 325 124
E-mail: info@bcas.cz
www.bcas.cz
Centrála – Praha | The Central Base – Prague
Evropská 136
160 12 Praha 6
Tel.: 255 709 056
Fax: 274 774 397
E-mail: info@bcas.cz
www.bcas.cz
USF
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
Španělská 2
120 00 Praha 2
Tel.: 731 537 207
E-mail: info@usfcr.cz
www.usfcr.cz
Občanské sdružení Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň
Tel.: 731 537 205
E-mail: info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz
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