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Vážené dámy, vážení pánové,
Poprvé v historii naší společnosti vydáváme tuto
předběžnou zprávu o hospodaření v uplynulém roce.
Rozhodli jsme se tak z několika důvodů – a to nejen kvůli
vskutku rekordnímu roku z pohledu výnosů či ziskovosti.
Naší společnosti se totiž povedlo překonat několik dalších
milníků, které ji posunují do jiné úrovně licencovaných
poskytovatelů finančních služeb a významně diverzifikují
naše portfolio i strukturu a segmenty poskytovaných
produktů.
Na následujících stránkách vás stručně a přehledně těmito
milníky provedeme. Je férové přiznat, že tam uváděná
čísla jsou neauditovaná, kdy tento každoroční proces je
v naší společnosti v plném běhu. Nicméně si troufáme
tvrdit, že čísla zde prezentovaná jsou již velmi blízko těm
finálním. Z logiky věci je však jasné, že tento materiál
nemůže a ani nechce nahrazovat řádnou výroční zprávu,
kterou budeme vydávat později v tomto roce.
Mimo již avizovaný rekordní rok 2019 z pohledu hospodářského vás provedeme milníky v podobě akcelerace
naší spolupráce v oblasti travel industry s významným
partnerem skupinou Travel Family, kde se v rámci
produktu Chytrá záloha již dosáhlo velmi pěkných výsledků, které dávají příslib dalšímu růstu a dalším společným
produktům.

stávající obchodní síť, která servisuje náš hotovostní
produkt. Smart půjčka je 100% online produkt, kde v tomto
režimu probíhá vše od žádosti, scoringu, po poskytnutí
úvěru i jeho splátek. Nastavením produktu míříme na jinou
klientelu a nemáme ambici jakkoliv kombinovat s naším
hotovostním produktem. Na druhou stranu při servisování
Smart půjčky budeme naplno využívat synergií z našeho
hotovostního produktu, ať již se jedná o datové analýzy,
nebo zejména správu nedoplatků a kompletní back office
naší společnosti.
Pevně věříme, že díky vskutku rekordnímu a dynamickému
roku 2019 jsme na nejlepší cestě ke stabilnímu růstu
a dalšímu zvyšování ziskovosti naší společnosti. Trh
v České republice se nadále konsoliduje a naše společnost
stojící na pevných základech je plně připravena využít
i dalších příležitostí nejen k organickému růstu. Na takových základech pak mohou vznikat další produkty jako
například platební karty ve spolupráci s významným
bankovním partnerem.
Děkujeme všem zaměstnancům za jejich úsilí a nasazení
v roce 2019, stejně tak i našim akcionářům a významným
obchodním partnerům za perfektní spolupráci. Jsme rádi,
že jdeme cestou úspěchu společně.
S úctou,

Dále byl rok 2019 zcela zásadní i z pohledu diverzifikace
našich produktů, kdy jsme kompletně vyvinuli, otestovali
a spustili produkt bezhotovostního úvěru pod brandem
Smart půjčka. Tento produkt je provozován zcela mimo

Mgr. Miroslav Kučírek
Předseda představenstva
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I.

PRODEJE HOTOVOSTNÍCH ÚVĚRŮ

PRODEJE HOTOVOSTNÍCH ÚVĚRŮ

POČET ÚVĚROVÝCH SMLUV
OBJEM PRODEJŮ (MIL. KČ)

POČET KLIENTŮ
VÝBĚRY SPLÁTEK ÚVĚRŮ

315

2017

18 020

2018

17 725

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A OBRAT
POČTY VÁZANÝCH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
REGISTROVANÝCH U ČNB

345

SPOLUPRÁCE S TRAVEL FAMILY –
„CHYTRÁ ZÁLOHA“

496

2019

22 957

NOVÝ BEZHOTOVOSTNÍ PRODUKT –
SMART PŮJČKA

Výrazný nárůst prodejů v roce
2019 je způsoben nárůstem počtu
obchodních zástupců, který souvisel
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POČET POSKYTNUT ÝCH ÚVĚRŮ (KS)
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s akvizicí části závodu Jet Money
v září 2018 a převzetím obchodní
sítě této společnosti.
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II.

AKTIVNÍ SMLOUVY

21 572

SMLOUVY CELKEM

32 268

2017

43 643

32 030

III.

POČTY ÚVĚROVÝCH SMLUV / K 31. 12.

2018

2019

62 388

POČET KLIENTŮ

AKTIVNÍ KLIENTI

18 428

26 091

Rovněž nárůst počtu úvěrových
smluv a počtu klientů v roce 2018
byl způsoben realizovanou akvizicí
části závodu společnosti Jet Money.
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KLIENTI CELKEM

27 943

2017

34 212

43 427

/ K 31. 12.

2018

50 704

2019

Pokles obou veličin v roce 2019 je
způsoben optimalizací úvěrového
zatížení klientů (konsolidace úvěrů)
a doplacením úvěrů některých
klientů z portfolia Jet Money, kdy
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35 926

při jejich posuzování pro nový
úvěr dle pravidel ECFS nebyla
prokázána dostatečná bonita
a disponibilní příjem.
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IV.

V.

VÝBĚRY SPLÁTEK ÚVĚRŮ

OBJEM VÝBĚRŮ (TIS. KČ)

ÚSPĚŠNOST VÝBĚRŮ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A OBRAT

HV PŘED ZDANĚNÍM (MIL. KČ)

OBRAT (MIL. KČ)

HV PO ZDANĚNÍ (MIL. KČ)

476 029

2017

663 879

2018

984 724

Zvýšený objem výběrů splátek
v roce 2018 a rekordní výše výběrů
v roce 2019 souvisí opět s nárůstem
počtu úvěrů souvisejících s akvizicí
části závodu Jet Money v září roku
2018 a se zvyšujícími se prodeji
vlastních úvěrů v posledních letech.
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2019

80 %

22

82 %

51

52*
Zvyšující se úspěšnost výběrů
splátek umožňuje společnosti
rychlejší umořování dluhového
financování společnosti, než bylo
předpokládáno.

| ECFS

309

2017

42

86 %

Vysoká úspěšnost výběrů odráží
důraz daný na kvalitní posouzení
úvěruschopnosti klientů a vysokou
úroveň péče o klienty.

27

V roce 2019 společnost překonala
poprvé ve své historii obrat přes
500 mil. Kč.

382

2018

66*

2019

*ODHAD

598*

Zároveň společnost očekává
překonání 50 mil. hranice
u hospodářského výsledku
po zdanění (zde se zatím jedná
o předběžné neauditované
výsledky společnosti).
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VI.

VII.

POČTY VÁZANÝCH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
/ REGISTROVANÝCH U ČNB

SPOLUPRÁCE S TRAVEL FAMILY –
„CHYTRÁ ZÁLOHA“

POČET VOZ REGISTROVANÝCH U ČNB (KS)

496

2019

2017

753

699

Nárůst počtu obchodních zástupců
v roce 2018 souvisel s akvizicí části
závodu společnosti Jet Money
a převzetím jejich obchodní sítě
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OBJEM PRODEJŮ (V TIS. KČ)

2018

62 388

2 930

POČET PROFINANCOVANÝCH ZÁLOH

2019

2019

Pokles v roce 2019 byl ovlivněn
ukončením spolupráce s části
obchodních zástupců, kteří
nesplňovali zákonné požadavky
po ukončení přechodného období.

V roce 2019 byla zahájena
spolupráce s Travel Family
na pilotním projektu tzv. „Chytrá
záloha“, prostřednictvím které
společnost ECFS financuje
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91

skupinu Travel Family na základě
předprodejů zájezdů konkrétních
klientů této společnosti.
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V úvodní fázi tohoto projektu
bylo této společnosti poskytnuto
financování v objemu necelých
3 mil. Kč na profinancování
91 poskytnutých záloh.
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VIII.

NOVÝ BEZHOTOVOSTNÍ PRODUKT –
SMART PŮJČKA

PRVNÍCH 25 ÚVĚRŮ (V TIS. KČ)

2020

V roce 2019 společnost pracovala
na přípravě zcela nového
bezhotovostního produktu
s názvem Smart půjčka, určeného
pro méně rizikovou klientelu
s výrazně nižším RPSN. Tento
produkt bude poskytován na online

14

2 500

bázi, bez služby obchodního
zástupce, jako je tomu v případě
hotovostního produktu.
Společnost prostřednictvím
tohoto produktu bude nabízet
úvěry od 50 tis. Kč do 300 tis. Kč
se splatností od 12 do 48 měsíců.

Pilotní provoz byl spuštěn
20. 1. 2020 a za prvních 30 dnů
společnost prodala prvních 25 úvěrů
v objemu přesahujícím 2,5 mil. Kč.
V roce 2020 společnost plánuje
prodeje tohoto produktu v objemu
přesahujícím 90 mil. Kč.
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IDENTIFIKAČNÍ
A KONTAKTNÍ ÚDAJE
SPOLEČNOSTI
NÁZEV SPOLEČNOSTI
EC Financial Services, a.s.

REGISTRACE
V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

PRÁVNÍ FORMA
akciová společnost

spisová značka B 18353 vedená
u Městského soudu v Praze

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 242 43 744
DIČ: CZ699004882

INFOLINKA
844 13 14 15
info@exca.cz
www.exca.cz

