




























Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007
Obchodní firma WEST BROKERS a.s.

Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň
IČ: 648 32 341

Rozvahový den:  31.12.2007
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Rozhodující předmět podnikání: Obchodování s cennými papíry

Poměrové ukazatele
Stav v běžném úč. 

období
Stav v min. úč. 

období
Charakteristika a výpočet ukazatele

(v 0,00 %) (v 0,00 %)

Zadluženost I   ((Celkový dluh - Majetek zákazníků) / (Aktiva celkem - Majetek zákazníků)) 37,99 37,21

Měří rozsah, ve kterém jsou celková aktiva 
financovaná cizími zdroji; 100*("Rozvaha -Pasiva 
ř." 28+31+34+37+38+39+43-Majetek zákazníků 
evidovaný jako rozvahová pasiva) / ("Rozvaha - 
Aktiva ř." 27-Majetek zákazníků evidovaný jako 
pasiva)

Zadluženost II   ((Celkový dluh - Majetek zákazníků) / Vlastní kapitál) 61,26 59,25

Charakterizuje proporci cizích a vlastních zdrojů; 
100*("Rozvaha - Pasiva ř." 
28+31+34+37+38+39+43-Majetek zákazníků 
evidovaný jako rozvahová pasiva) / ("Rozvaha - 
Pasiva ř." 44+47+48+52+53+54+58+59)

Úrokové zatížení zisku   (Náklady na úroky / Ebit) 0,00 2,56

Vyjadřuje míru zatížení 
vyprodukovaných prostředků úroky plynoucími z 
využívání cizích zdrojů; 100*("Výsledovka ř." 03) / 
("Výsledovka ř. " 27+30+03)

Rentabilita aktiv - ROAA   (Ebit / (Aktiva celkem (průměrný stav) - Majetek zákazníků)) -2,08 0,66

Měří efekt, který připadá na jednotku majetku 
zapojeného do podnikatelské činnosti; 
100*("Výsledovka ř. " 27+30+03) /  PRŮMĚR 
("Rozvaha - Aktiva ř." 27 Běžné období;"Rozvaha - 
Aktiva ř." 27 Minulé období-Majetek zákazníků 
evidovaný jako rozvahová aktiva)

Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE   (Zisk po zd. / Vlastní kapitál (průměrný stav)) -5,82 6,21

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři; 
100*("Výsledovka ř. " 32) / PRŮMĚR ("Rozvaha - 
Pasiva ř." 44+47+48+52+53+54+58+59 Běžné 
období;"Rozvaha - Pasiva ř." 
44+47+48+52+53+54+58+59 Minulé období;)

Rentabilita tržeb   (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) -22,48 10,74

Měří podíl čistého zisku připadající na jednotku 
tržeb z poskytování investičních služeb 
zákazníkům; 100*("Výsledovka ř. " 32) / 
("Výsledovka ř. " 09)

Nákladovost tržeb   (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 143,03 107,13

Vyjadřuje podíl celkových nákladů na jednotku 
tržeb z investičních služeb zákazníkům; 
100*("Výsledovka ř." 
03+10+13+14+19+21+23+25+29) / ("Výsledovka 
ř. " 09) 

Mzdová náročnost tržeb   (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 46,15 26,23

Vyjadřuje podíl nákladů vynaložených na 
zaměstnance na jednotku tržeb z poskytnutí 
investičních služeb zákazníkům; 
100*("Výsledovka ř. " 15) / ("Výsledovka ř. " 09)

Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 7 7 Průměrný přepočtený stav osob v období



Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007
Obchodní firma WEST BROKERS a.s.

Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň
IČ: 648 32 341

Rozvahový den:  31.12.2007
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Rozhodující předmět podnikání: Obchodování s cennými papíry

Kapitál a kapitálová přiměřenost (dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry)

Stav v běžném úč. 
období

Stav v min. úč. 
období

( v celých tis. Kč) ( v celých tis. Kč)
dle Basel II (pokud je kapitálová přiměřenost vykazována dle Basel II)
Kapitálová přiměřenost XXX
Kapitál (celková výše) XXX
Původní kapitál (Tier 1) XXX
Dodatkový kapitál (Tier 2) XXX
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) XXX
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) XXX
Kapitálové požadavky celkem XXX
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku investičního portfolia a riziku rozmělnění investičního portfolia XXX
Kapitálové požadavky ke specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky ke specifickému akciovému riziku obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky k riziku protistrany u repo obchodů nebo půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, 
derivátů, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů XXX
Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku obchodního portfolia a volným dodávkám XXX
Kapitálové požadavky k ostatním nástrojům obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky k riziku angažovanosti obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky k měnovému riziku investičního a obchodního portfolia XXX
Kapitálové požadavky ke komoditnímu riziku investičního a obchodního portfolia XXX
Přechodný kapitálový požadavek - dorovnání k Basel I XXX
Kapitálový požadavek na základě režijních nákladů XXX
Kapitálový požadavek pro OCP s omezeným rozsahem IS 1 XXX
Kapitálový požadavek pro OCP s omezeným rozsahem IS 2 XXX
Kapitálový požadavek k operačnímu riziku XXX
dle Basel I (pokud je kapitálová přiměřenost vykazována dle Basel I)
Kapitálová přiměřenost 482,85% 423,29%
Kapitál (celková výše) 12856 17688
Původní kapitál (Tier 1) 12856 16265
Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 10200
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 4750 8777
Kapitálový požadavek A 213 334
Kapitálový požadavek B 0
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia 0
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku 0
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku 0
Kapitálový požadavek k měnovému riziku 0
Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku 0
Kapitálový požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem 0






























